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تقريظ داکتر سيد خليل ﷲ ھاشميان
" سيمای زن افغان درحماسه وتاريخ "
يک اثرابتکاری،علمی،تاريخی،ادبی،آموزشی وتربيتی
اين کتاب را دو روزقبل در ويب سايت افغان–جرمن آنالين ديدم و
ھمينکه فھرست مندرجات آنرا مرورکردم ،آنقدر جالب ،جذاب و کشش کننده
بود که در دو روز گذشته مرا بخود مصروف ساخت تا آخرين صفحۀ  ٣٤٦آنرا
بخوانم.
من از زاويۀ تعليم وتربيت ديدم که اين کتاب ھم يک تاريخ مکمل است از
کارنامه ھای زنان با افتخارافغان درمسيرتمدن افغانستان ،ھم تاريخچۀ ادب زبان
دريست وھم يک اثر آموزشی برازنده است که بايد ازجانب وزارت معارف
درنصاب درسی صنوف ١١و ١٢تمام مکاتب افغانستان شامل وتدريس شود،
ويک شکل مختصروسھلترآن برای صنوف ششم دورۀ ابتدائيه تدوين گردد .من
با تبصرۀ ذيل جناب استاد سيستانی کامآل موافقم که :
"يکی از راه ھای ساده وسھل درجھت تلقين وتبليغ مقام زنان ونقش
شان درحيات جامعه ،ضرورت افزودن يک مضمون درسی دربارۀ"مقام ونقش
زن در جامعه" درنصاب تعليمی وزارت معارف ميباشد تاشاگردان مکاتب
درپھلوی سايردروس ،ھفتۀ چندساعت مضمون"مقام ونقش زن درجامعه" را
فرا بگيرند .می بايد بشاگردان ازھمان دورۀ ابتدايی آداب حرمت گذاری به زن
که مادراست وخواھراست و دامنش پرورشگاه کودک ونسل آينده است ،آموزش
داده شود ،الزم است تا درين مضمون احترام به زنان تلقين گردد وخشونت عليه
زنان بشدت تقبيح وبحيث يک عمل وحشيانه ودوراز فرھنگ تصوير گردد و...
ھمچنين درين مضمون مقام ونقش زن درجامعه ،از زنان دلير ونامور ومادران
قھرمان پرورکشور...به نيکويی يادگردد".
اگرچه جناب استاد داکترسيدعبدﷲ کاظم چند سال قبل کتاب ضخيمی تحت
عنوان )زنان افغان زيرفشار عنعنه وتجدد( پيرامون نقش زن درجامعۀ افغان
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ازآغاز نھضت زن دردورۀ سلطنت اعلحضرت امان ﷲ خان طبع و نام يکعده
معلمات فراموش شده را ذکرکردند و درھمان سال که خشونت بمقابل زن
درافغانستان طغيان کرده بود ،نشرآن کتاب يک خدمت و احترام بزرگ بمقام زن
بشمارميرفت ،ولی اين دومين اثر تاليف استاد سيستانی مقام واشتراک زن را
درھمه اموراجتماعی ازآغازتمدن اين منطقه،از ورای آثاردقيقی وفردوسی و
تواريخ قديم ،از دورۀ مدنيت مغل و تيموريان ھرات گرفته تاعصردرانی و ساللۀ
محمدزايی احتوا کرده  -از زنان حماسه ساز درتاريخ افغانستان ،ازشاعران
زنانه و از دختران و زنان نويسنده وصاحب آثارگرفته تا سياستمدار و
ژورنالست ،و ازسراينده و موسيقی نواز ،بوکسر ،کوھنورد ،ورزشکار ،پيلوت،
مودل زيبايی ،ملکۀ زيبايی گرفته تا زنھای مدافع حقوق زن ،نقادان ادبی،
زنھای فعال در خدمات اجتماعی و کمک رسانی به بينوايان ،ازھريک درداخل
وخارج کشور نام برده و نمونۀ حرفه يا کالم شانرا با تصاوير و نقاشی ھای
بسيار زيبا درج اين کتاب نموده است.
ذوق "زيباشناسی"استاد سيستانی درين اثر بطور برازنده مشھوداست،
چونکه نقاشيھا وتصاوير بسيارمقبول را ازاثار قديمی متعدد درين کتاب جاداده،
چشم خواننده را از زيبايی سيرساخته است .نثری که جناب استادسيستانی
دربيان منظومه ھای دقيقی وفردوسی نوشته ،بلکه متن نثر در سراسرکتاب،
بمثابۀ "نثرمنظوم" طراوت و برجستگی دارد.
ازدوستان خود ،متصديان محترم ويبسايتھای )تول افغانستان( و
)دعوت( تقاضا ميکنم باکسب اجازۀ مولف ،اين کتاب مفيد وآموزشی را
نشرکنند .زنان و دختران با سواد افغان بطورعموم بايد اين کتاب را بخوانند و
وسيله شوند تا شوھران ،برادران و اوالدھای شان نيز بخوانند .بنظراين قلم،
اين کتاب در تخفيف خشنوت بمقابل زن افغان ھمان تاثير را در بردارد که
آسپيرين برای رفع سردردی دارد .انشاءﷲ تا يکماه ديگر ،منحيث يک خدمت
به زن افغان ،من اين کتاب را دريک پروگرام تلويزيونی از کلفورنيا ،ھفتۀ
دوساعت ،بقسم يک کتاب درسی ميخوانم و محتويات آنرا فصل به فصل تشريح
ومن ﷲ التوفيق  ٤نوامبر ٢٠١٤
ميکنم.
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داکتر زرغونه عبيدی

نامۀ سر گشاده به اکادميسين محمد اعظم سيستانی
سر انگشتان طالئی شما قلم بدست توانا ،ھمواره توانسته است بزرگی
افکار تانرا در راه روشنگری ،با تشخيص دقيق معضالت سرزمين ما که ابعاد
آن نھايت گسترده است ،بشکل مجموعۀ مقاالت و کتاب ھای نھايت ارزشمند
ارايه نمايد .در کتاب " وضع حقوقی زنان افغان از عھد امانی تا عھد کرزی "،
قلم شما ،جانيان ھمه جنايات ھای تاريخ مذکر سرزمين ما را در قبال زن افغان
دستگيری و به محاکمه کشانيده است .بدين ترتيب در حضور وجدان ،رسالت
وظيفوی تان را به بھترين شکل در قبال وطن و دختران وطن انجام داده ايد.
اينک با اثر " سيمای زن افغان در حماسه و تاريخ " ،چون داکتر
اجتماع ،بھترين تشخيص و تداوی را جھت بستن زخم ھای باز و دردناک
خواھران افغان تان پيشنھاد نموده ايد که اگر به موقع بکار برده شود ،خواھد
توانست درمان را باعث و نگذارد که زخم ھا به ناسور مبدل گردند.
با ابراز امتنان از برداشت گرانقدر محترم سيد خليل ﷲ ھاشميان ،راجع
به اين کتاب ،ميخواھم زاويۀ ديد ايشانرا در ارتباط به ارزش نھفته در موثريت
جانب تعليمی و تربيتی اين اثر چنانکه گفته اند "اين کتاب تاريخ مکمل از
کارنامه ھای زنان با افتخار افغان در مسير تمدن افغانستان ،تاريخچۀ ادب زبان
دری ،و ھم يک اثر آموزشی برازنده ميباشد " ھمه جانبه و دقيق
دانسته و آنرا با تمام جزئيات آن تاييد مينمايم.
آقای سيستانی ،گويی شما از آرزوی من آگاه بوده  ،آنرا به بھترين شکل
برشتۀ تحرير در آورده ايد و بدين ترتيب يکی از بنيادی ترين راه حل ھا را
جھت رفع يک خالی بزرگ نصاب تعليمی و تدريسی در افغانستان پيشنھاد
نموده ايد ،آنجا که نوشته ميکنيد:
" يکی ازراه ھای ساده و سھل در جھت تلقين و تبليغ مقام زنان و نقش
شان درحيات جامعه ،صدور ھدايت نامه ای به وزارت معارف جھت افزودن
يک برنامه درسی در نصاب تعليمی آن وزارت تحت عنوان » ،مقام و نقش زن
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درحيات خانواده و جامعه « می باشد ،تا شاگردان مکاتب در پھلوی ساير
دروس ،از ھمان دورۀ ابتدائی ،آداب حرمت گزاری به زن را که مادراست و
خواھراست ودامنش پرورشگاه کودک ونسل آينده است بياموزند .الزم است تا
در اين مضمون ،احترام به زنان تلقين گردد و خشونت عليه زنان بشدت تقبيح و
به حيث يک عمل وحشيانه ودور از فرھنگ مدنی مجسم گردانيده شود .در اين
مضمون بايد بخشی به زنان دلير و نامور ،مادران قھرمان پرور کشور
اختصاص داده شود .ھمچنان در اين نصاب تعليمی بايد از زنانی ياد آوری گردد
که برای آزادی ورھائی زن از قيد و بند چادری تالش نموده و حيات خود
وخانوادۀ خود را با خطر روبرو کرده اند .بايد از زنان نويسنده وشاعر،
ھنرمند ،نقاش ،موسيقی دان ،معلمين و استادان ورزيدۀ دورۀ معاصر کشور ياد
آوری به عمل آيد .اين نصاب تعليمی بايد از آن عده زنان مبارز افغان که
دوشادوش مردان ،در جنگ ھای اول و دوم افغان و انگليس شرکت جسته و
کارنامه آفريده اند ،به نيکوئی ياد آوری نمايد .در اين مضمون بايد سخن و
قدردانی از خانم ھای دلير و مبارزی به عمل آيد که در دھۀ حاکميت بعد از
طالبان در افغانستان ،با از خود گذشتگی ودليری کم نظير،فرياد رسای مردم
مظلوم و درد رسيدۀ کشور شده اند" .
من اين کتاب را چون ديگر آثار ارزشمند تان ،يک غنای بزرگ آموزشی
دانسته و ميدانم که از واقعيت ھای نھفته در آن ،خواھم توانست در موارد متعدد
با تذکر نام بلند شما) ،چنانکه ً
قبال بخصوص در بحث ھای کانون ھمآھنگی زنان
پيش آمده است ( ،استفادۀ اعظمی را بنمايم.
شما با بزرگواری تان در تذکر نام من کنار خواھران پيشتازم ،خواسته
ايد بمن خاطر نشان بسازيد تا راھی را که انتخاب نموده ام چون سرباز صادق
به وطن ،پيگرانه ،خستگی ناپذير و مطمئن تعقيب نموده و در تالش باشم تا
سھم خويش را در اعادهء حق انسانی زن افغان ادا نمايم.
توانايی عاطفۀ نسانی شما در ترکيب اندوخته ھای دانش تان ،آثار شما
را جز انکار ناپذير اندوخته ھای ارزشمند تاريخ سرزمين ما گردانيده است.
پايان ٢٠١٤ /١١ /١١
سپاسم را در مورد بپذيريد.
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مقدمۀ مؤلف
دراﯾن ﮐﺗﺎب ،ﻣﯾﺧواھم ﺣﺿور وﻧﻘش زن اﻓﻐﺎن را در ﺣﻣﺎﺳﻪ
ھﺎی ﻣﻠﯽ و ﻧﯾز در ﺗﺎرﯾﺦ،و ھﻣﭼﻧﺎن در داﺳﺗﺎن ھﺎی ﻋﺷﻘﯽ ﺑطور
ﻣﺳﺗﻧد ﻧﺷﺎن ﺑدھم .از ﺣﻣﺎﺳﻪ ﻧﺎم ﺑردم ،ﺑﺎﯾد داﻧﺳت ﮐﻪ ،ﻣﻌﻧﺎی ﺧﺎص

حماسه چيست؟
ﺣﻣﺎﺳﻪ ،ﺗرﮐﯾﺑﯽ از اﺳطوره وواﻗﻌﯾت
ﯾﺎ اﻓﺳﺎﻧﻪ وﺣﻘﺎﯾق ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت،و
ﺷﻌرﺣﻣﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ اﺷﻌﺎری ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود
ﮐﻪ" ﻣﺑﺗﻧﻲ ﺑر ﺗﻌرﻳف و ﺗوﺻﻳف
اﻋﻣﺎل ﭘﮫﻠواﻧﻲ  ،دﻻوري  ،ﻣرداﻧﮔﻲ و
ﺷﮫﺎﻣت ﻓردي ﻳﺎ ﻗوﻣﻲ و ﻳﺎ ﻣﻠﺗﻲ ﺑﺎﺷد
ﺑﻧﺣوي ﻛﻪ ﺷﺎﻣل ﺗﻣﺎم ﻣظﺎھر زﻧدﮔﻲ
آﻧﺎن ﮔردد )".ذﺑﯾﺢ ﷲ ﺻﻔﺎ ،ﺣﻣﺎﺳﻪ ﺳراﺋﯽ
در اﯾران،١٣٣٣ ،ص (٣

خانم افغان درلباس افغانی

ﺑﺎ ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ ﺷﻌﺮﺣﻣﺎﺳﯽ ،ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾن ﻧوع ﺷﻌﺮ
ﺑﺮای ﺑﯾﺎن و ﺗﺣﺮﯾک اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﯾﮫﻧﯽ وﺣﻔظ رواﯾﺎت ﮐﮫن ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﯽ اﯾد.
واﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺳﺮﮔذﺷت ﺑﺷﺮ ھوﺷﻣﻧد اﺑﺰارﺳﺎز اﺳت ،از اﺧﺗﺮاع ﺧط
در ٣٠٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد آﻏﺎز ﻣﯾﮔﺮدد و ﭘﯾش از اﯾﺟﺎد ﺧط را دوران ﻗﺑل
اﻟﺗﺎرﯾﺦ و ﺑﻌد از آن را دوران ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد.
ﺳﺮودھﺎی وﯾدی ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده از  ١٥٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼدی و ﮔﺎﺗﺎھﺎی
اوﺳﺗﺎ ﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ١٠٠٠ﺗﺎ ١٢٠٠ﭘﯾش ازﻣﯾﻼد ،از ﮐﮫن ﺗﺮﯾن آﺛﺎر ﺣﻣﺎﺳﯽ اﻗوام
آرﯾﺎﺋﯽ اﻧد ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ رواﯾﺎت ﻣﻠﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ  ،ھﺮدو ﺣﻔظ ﺷده اﻧد.در دوران
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اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫﺗﺮﯾن آﺛﺎر ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮدوﺳﯽ ،ﮔﺮﺷﺎﺳﭘﻧﺎﻣﻪ،
ﺳﺎﻣﻧﺎﻣﻪ،ﺑﺮزوﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﮫﻣﻧﻧﺎﻣﻪ ،ﻓﺮاﻣﺮز ﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﮫﺎﻧﮔﯾﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﮫﺮﯾﺎر ﻧﺎﻣﻪ ،وﻏﯾﺮه
ﮐﻪ در آﻧﮫﺎ رواﯾﺎت ﻣﻠﯽ وداﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﮐﮫن ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺧﺎﻧدان ﺳﺎم و زال
و رﺳﺗم و روداﺑﻪ و ﺗﮫﻣﯾﻧﻪ وﻏﯾﺮه ﺑﻪ ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺷﮐل ﻣﻣﮐن آن اﻧﻌﮐﺎس ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت.
درﻣﻧﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺧﯽ،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 دوران ھﺎى ﻗﺑل از ﻣﻳﻼد ﺗﺎ اﻣﺮوز  ،زن اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺎطﺮ از
دﺳت دادن ﭘﺳﺮ ،ﺑﺮادر ،ﺷوھﺮ و ھﺳﺗﻰ ﺧود ،درد و رﻧﺞ ﻓﺮاوان را ﻣﺗﺣﻣل
ﺷده اﺳت.
از ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﻰ اﺳﮐﻧدر ﻣﻘدوﻧﻰ در  ٣٣٠ﺳﺎل ﭘﻳش از ﻣﻳﻼد ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎھﺟوم
ﻗﺑﺎﻳل ﺻﺣﺮاﻧوردﺳﺎﮐﯽ و ﮐوﺷﺎﻧﻰ و ھﭘﺗﺎﻟﻰ )در ﻗﺮون دوم ق.م ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﭘس از
ﻣﻳﻼد( و از ﻳورش اﻋﺮاب ﻣﺳﻠﻣﺎن درﻗﺮن ھﻔﺗم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎ ھﺟوم ھﺎى ﺗﺮﮐﺎن
ﺳﻠﺟوﻗﻰ وﺗﺮﮐﺎن ُﻏـﺰ در ﻗﺮون ﻳﺎزدھم و دوازدھم ،و از طوﻓﺎن ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑﺮاﻧداز
ﻣﻐول در ﻗﺮن ﺳﻳﺰدھم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺗﺎﺗﺮک ﺗﺎزی ﺗﻳﻣورﻟﻧگ دراواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﮫﺎردھم و
از ﻟﺷﮐﺮﮐﺷٮﮫﺎى ﺧﺎﻧﻣﺎن ﺑﺮاﻧداز در ﻧﺎدر اﻓﺷﺎر ﻧﻳﻣﻪ ﻗﺮن  ١٨ﺗﺎ ھﺟوم ھﺎى
ﻣﮐﺮر اﺳﺗﻌﻣﺎر ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎدر ﻗﺮن  ١٩ﻣﻳﻼدى واز ﺗﺟﺎوز ﻗﺷون ﺳﺮخ ﺷوروى
درآﻏﺎز دھﻪ  ٨٠ﻗﺮن ﺑﻳﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﻳدادﮔﺮي ھﺎى ﺗﻧظﻳﻣﮫﺎى ﺟﮫﺎدى و طﺎﻟﺑﺎﻧﻰ ،
ھﻣواره زن اﻓﻐﺎن در اﻳن ﮐوره ﺑﻳداد و ﺷﻌﻠﻪ ھﺎی ﺗﺑﺎھﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳوﺧﺗﻪ اﺳت.
ﺑﻳﺎد آورﻳم ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﻲ ھﺎى ﺳﺮداران ﺗﺑﺎھﮐﺎر ﻋﺮب را ﺑﺮاى ﻓﺗﺢ ﮐﺎﺑل و
ﭘﻳﻣﺎﻧﮫﺎى ﺻﻠﺢ ﮐﺎﺑل ﺷﺎھﺎن را ﺑﺎ ﻗﺷون اﻋﺮاب در طول دو ﺻد ﺳﺎل اول ﺗﺎرﻳﺦ
اﺳﻼم 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
ﻣﺎدر و ﺧﺎﻧواده را ﺑﺧﺎطﺮ ﺑﺮده ﺷدن ﻓﺮزﻧدان ﻧوﺟوان ﺷﺎن و ﻳﺎ ﺑﻪ ﮐﻧﻳﺰى رﻓﺗن
دوﺷﻳﺰﮔﺎن ﺟوان داغ دﻳده ﻣﻳﮐﺮد .
وﻗﺗﻰ ﺗﺎرﻳﺦ را ورق ﻣﻳﺰﻳﻧم و ﻣﻰ ﺑﻳﻧﻳم ﮐﻪ ﻣﻐوﻟﮫﺎى ﭼﻧﮔﻳﺰى ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ
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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
در ﺟﻠو ﭼﺷم آﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻳﺰه ﺧﺷم ﺧود ﺷﮐم ﻣﻳدرﻳدﻧد ،اﻳن درد را ﺗﻧﮫﺎ زن اﻳن
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
ﺟوان ﺧود را از دﺳت ﻣﻳدادﻧد ودر ﺳوگ از دﺳت دادن ﻋﺰﻳﺰان ﺧود ﺑﺟﺎى
اﺷک ﺧون ازدﻳده ﻣﻳﺮﻳﺧﺗﻧد.
ﮐدام اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺳواد اﺳت ﮐﻪ ﻧداﻧد ﺳﻠطﺎن ﻋﻼءاﻟدﻳن ﻏورى ﺑﺧﺎطﺮ ﭼﯽ ﺑﻪ
ﻟﻘب »ﺟﮫﺎن ﺳوز« ﻣﺷﮫورﮔﺷت ؟ او ﭼﻧﺎن ﻳک ﺳﻠطﺎن ﻣﺳﺗﺑد و ظﺎﻟﻣﻰ ﺑود ﮐﻪ
وﻗﺗﻰ ﻏﺰﻧﻰ را ﻓﺗﺢ ﮐﺮد ،دﺳﺗور داد ﺗﺎ ھﻔت ﺷﺑﺎﻧﻪ روز ﺷﮫﺮ ﭘﺮﺷﮐوه ﻏﺰﻧﻪ در
آﺗش ﺑﺳوزد و ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﻰ ﮔﻧﺎه آن ﺷﮫﺮﺗﺎ ھﻔت ﺷﺑﺎﻧﻪ روز ﻗﺗل ﻋﺎم ﺷوﻧد ،و
زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﺷﮫﺮ ﺑﻪ اﺳﺎرت در آﻳﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮ اﻳن دﺳﺗور وﺣﺷﻳﺎﻧﻪ ﻗﻳﺎﻣت ﺻﻐﺮا
در ﺷﮫﺮ ﻏﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﺷد و زﻧﺎن و ﻣﺎدران آن ﺳﺮزﻣﻳن ﺑﻳک ﺑﺎره در ﻏم ﺑﺮﺑﺎد
رﻓﺗن ھﺳﺗﻰ  ،ﺷﺮف و ﻧﺎﻣوس و ھﻣﻪ ﭼﻳﺰﺧود در آﺗش ﺧﺷم و ﻏﺿب آن
ﺳﻠطﺎن ﺟﻧﺎﻳﺗﮐﺎرﭼون داﻧﻪ ھﺎى اﺳﭘﻧد ﺑﺮﻳﺎن ﺷدﻧدُ .ﺑﺳت دوﻣﻳن ﺷﮫﺮ ﺑﺎ ﺷﮐوه آل
ﻣﺣﻣودﻏﺰﻧوى ﺑود ﮐﻪ ﺑدﺳﺗور اﻳن ﺳﻠطﺎن ﻗﮫﺎرﺑﺳﺮﻧوﺷت ﻏﺰﻧﻰ ﮔﺮﻓﺗﺎر ﺷد و
زﻧﺎن وﻣﺎدران ﺑﺳﻳﺎرى ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺗﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻣﻳﺗوان ﮔﻔت ﮐﻪ :زن اﻓﻐﺎن ،ﻣظﻠوم
ﺗﺮﻳن و ﻣﺻﻳﺑت دﻳده ﺗﺮﻳن و رﻧﺟﮐﺷﻳده ﺗﺮﻳن زن در روى زﻣﻳن اﺳت ﮐﻪ در
طول ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎر اﻳن ھﻣﻪ ﻣﺻﻳﺑت ھﺎ را ﺑﺮدوش ﺧود ﺣﻣل ﮐﺮده اﺳت.
ﻣن وﺿﻌﯾت ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎن را در اﺛﺮی دﯾﮔﺮ زﯾﺮﻧﺎم )وﺿﻊ
ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن از ﻋﮫداﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎ ﻋﮫد ﮐﺮزی( ﺗﺷﺮﯾﺢ و ﺗﺮﺳﯾم ﮐﺮده ام،وﻟﯽ
در اﯾن اﺛﺮﺧواﺳﺗﻪ ام ﺛﺎﺑت ﮐﻧم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮاﯾط ﺑﺮای ﺗﺑﺎرز ﺷﺧﺻﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
از ﻟﺣﺎظ ﻣﺷﺎرﮐت آﻧﮫﺎ در ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ھﻧﺮی
ﻓﺮاھم ﮔﺮدد ،زﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧﻧد دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان ﻗﻠﻪ ھﺎی ﺑﻠﻧد ﭘﯾﺮوزی را ﻓﺗﺢ ﮐﻧﻧد و
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ﻣﺛل اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ﻋﺎﻗل وھوﺷﻣﻧد و ﺗواﻧﺎ از ﻋﮫدۀ ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺳودﻣﻧد در ﻋﺮﺻﻪ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ ﻣوﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑدر اﯾﻧد و ﻧﻘش ﺧود را در ﺗﺮﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
وﮐﺷور ﺑﺧوﺑﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣن دراﯾن اﺛﺮﺳﻌﯽ ﮐﺮده ام ﻧﺷﺎن ﺑدھم ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
ﺗواﻧﺎﺋﯽ واﺳﺗﻌداد آن را دارﻧد ﮐﻪ ﻣﺛل ﻣﺮدان ھم ﺳوارﮐﺎران ورزﯾده درﻣﯾدان
ﮐﺎرزار ﺑﺎﺷﻧد ،ھم در ورزش ھﺎی رزﻣﯽ ﻣوﻓق و ﻣدال آورﺑﺎﺷﻧد،وھم درﻋﺮﺻﮥ
ﭘﺮورش زﯾﺑﺎﺋﯽ اﻧدام ﺧود،ھﻣﭼون وﯾدا ﺻﻣدزی وﺣﻣﺎﺳﻪ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻟﻘب ﻣﻠﮐﻪ
زﯾﺑﺎﺋﯽ زﻣﯾن ﯾﺎ ﺟﮫﺎن را ﮐﻣﺎﺋﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  .ھم ﺑﻪ ﺣﯾث ﮐوھﻧورد ﯾﺎ ﭘﯾﻠوت طﯾﺎره
ﺗﺑﺎرز ﻧﻣﺎﯾﻧد ،و ھم ﺑﺣﯾث ،طﺑﯾب و ﭘﺮﺳﺗﺎر و آﻣوزﮔﺎر ﻣﻣﺗﺎز ،ﺷﺎﻋﺮ و ﻧوﯾﺳﻧدۀ
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ،ھم ﺑﻪ ﺣﯾث ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزان ﻣوﻓق دررﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ و ھم ﺑﺣﯾث
ھﻧﺮﻣﻧد و ﻧﻘﺎش و آواز ﺧوان و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻧواز وﺑﺎزﯾﮔﺮان ﻣﺎھﺮ ﺳﯾﻧﻣﺎ و ﺗﯾﺎﺗﺮ
ﺗﺑﺎرزﮐﻧﻧد .ھم در ﻋﺮﺻﮥ ﺳﯾﺎﺳت ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑدرﺧﺷﻧد ،وھم دررﺳﺎﻧدن ﮐﻣک ھﺎی
ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﺣﺗﺎج ﮐﺷور ﻣدﯾﺮان ورزﯾده و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﻧدﮔﺎن ﮐﺎر
آﻣدی ﺑﺎﺷﻧد.
دراﯾن اﺛﺮ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎ و اﻟﮔوھﺎی زﻧده و ﻣﻠﻣوس زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در
ﺗﻣﺎم ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻓوق اﻟذﮐﺮآﺷﻧﺎ ﺧواھﯽ ﺷد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی و طﻧدوﺳت
وﻓﺮاخ ﻧظﺮ و روﺷﻧﺿﻣﯾﺮ ﻗﺎﺑل اﻓﺗﺧﺎراﻧد .وﺣﯾف اﻧﺳﺎن ﻣﯽ اﯾد ﮐﻪ اﯾن طﺑﻘﮥ ﺑﺎ
اﺳﺗﻌداد وﻣﻔﯾد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ،ﺑﻪ ﭼﺷم ﮐم دﯾده ﺷوﻧد و ﺑﻪ ﺣﯾث اﻧﺳﺎن ھﺎی درﺟﻪ دوم
ﺑﻪ ﺣﺳﺎب آورده ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﮐﻠﻣﺎت زن ﻧﺎﻗص اﻟﻌﻘل اﺳت و ﻋﺎﺟﺰه اﺳت و
ﻏﯾﺮه ﻧﺎﻣﮫﺎی زﺷت از ﺳﺮﻧﺎ آﮔﺎھﯽ آﻧﮫﺎ را ﺗﺣﻘﯾﺮ و ﺗوھﯾن ﮐﺮد.
ﯾﮐﯽ از راه ھﺎی ﺳﺎده و ﺳﮫل ﺑﺮای ﺟﻠوﮔﯾﺮی از ﺗﺣﻘﯾﺮزﻧﺎن و ﯾﺎ

ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ آﻧﺎن ،ﺿﺮورت اﻓﺰودن ﯾک ﻣﺿﻣون درﺳﯽ در ﺑﺎرۀ " ﻣﻘﺎم و
ﻧﻘش زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ " در ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وزات ﻣﻌﺎرف ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾد
ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮐﺎﺗب در ﭘﮫﻠوی ﺳﺎﯾﺮ دروس ،ھﻔﺗﮥ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻣﺿﻣون » ﻣﻘﺎم و
ﻧﻘش زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ« را ﻓﺮا ﺑﮔﯾﺮﻧد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان از ھﻣﺎن دورۀ
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اﺑﺗداﺋﯽ،آداب ﺣﺮﻣت ﮔﺰاری ﺑﻪ زن ﮐﻪ ﻣﺎدراﺳت و ﺧواھﺮاﺳت وداﻣﻧش
ﭘﺮورﺷﮔﺎه ﮐودک وﻧﺳل آﯾﻧده اﺳت ،آﻣوزش داده ﺷود .ﻻزم اﺳت ﺗﺎ در اﯾن
ﻣﺿﻣون ،اﺣﺗﺮام ﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ً
اوﻻ اﻧﺳﺎن اﻧد ودوم ﻣﺎدر وﺧواھﺮ وھﻣﺳﺮاﻧد،ﺗﻠﻘﯾن
ﮔﺮدد و ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن ﺑﺷدت ﺗﻘﺑﯾﺢ و ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ و دور از
ﻓﺮھﻧگ ﻣدﻧﯽ ﺗﺻوﯾﺮ ﮔﺮدد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﺷﺎﮔردان ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد ﮐﻪ ﭘﯾﺎﻣﺑﺮان در داﻣﺎن ﭘﺎک زن ﺗﺮﺑﯾت
ﺷده اﺳت.زن ،ﻓﻼﺳﻔﻪ وﻧواﺑﻎ ﺟﮫﺎن را ﺑدﻧﯾﺎ آورده و ﺑﺎ ﺷﯾﺮﺧود ﭘﺮورش داده
اﺳت .زن طﺑﯾﺑﺎن ﺣﺎذق ،اﻧﺟﻧﯾﺮان ﻻﯾق ،ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺮازﻧده ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ،
ھﻧﺮﻣﻧدان ورزﯾده ،ﻣﺧﺗﺮﻋﯾن وﮐﺎﺷﻔﺎن ﺟﮫﺎن را ﮐﻪ ﺗﻣدن اﻣﺮوزی ﺟﮫﺎن
ﻣﺣﺻول دﺳت ودﻣﺎغ وﺗﻔﮐﺮ آﻧﮫﺎﺳت،ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺷﺮی ﺗﻘدﯾم ﮐﺮده اﺳت .اﮔﺮ زن
ﻧﻣﯾﺑود،ﻧﺳل اﻧﺳﺎن ﺑﺮروی ﮐﺮۀ ﺧﺎﮐﯽ ﺗﺳﻠﺳل ﻧﻣﯽ ﯾﺎﻓت و ﻣﺮد ،ﯾﮐﻪ وﺗﻧﮫﺎ ﻣﯾﻣﺎﻧد
وﺑﻌد ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺷد .ﭘس زن را ﮐﻪ ﭘدﯾد آورﻧدۀ ﺗﻣﺎم ﺧوﺑﯽ ھﺎﺳت،ﭘﯾﺎم آورﻋﺷق
ودوﺳﺗﯽ وزﯾﺑﺎﺋﯽ اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺣﺮﻣت ﮔذاﺷت و آﻧﺮا ﺑﺣﯾث ﯾک اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﻣﺳﺗﺣق
زﻧدﮔﯽ وﻣﺳﺗﺣق اﻧﺗﺧﺎب وﻣﺳﺗﺣق ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗن ﻋﻠم وداﻧش و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮد داﻧﺳت.
ﻧﺑﺎﯾد ﺣﻘوق زن را ﮐﻣﺗﺮ از ﺣﻘوق ﻣﺮد داﻧﺳت .ﻧﺑﺎﯾد زن را ﺑﻧﺎم ﻋﺎﺟﺰه،
ﺿﻌﯾﻔﻪ،ﺳﯾﺎه ﺳﺮوﻏﯾﺮه ﻧﺎﻣﮫﺎ ،ﺗﺣﻘﯾﺮوﺗوھﯾن ﮐﺮد .ﻧﺑﺎﯾد زن را ﻣﻠﮐﯾت ﻣﺮد داﻧﺳت
و ﺟﺎی او را ﻓﻘط درآﺷﭘﺰﺧﺎﻧﻪ و در رﺧﺗﺧواب ﻣﺮد ﻣﺷﺧص ﮐﺮد .ﻧﺑﺎﯾد زن را
از ﺳﮫﻣﮔﯾﺮی در ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﺗوﻟﯾدی
ﻣﻧﻊ ﮐﺮد .ﺗﺮﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ و ﭘﯾﺷﺮﻓت ﯾک ﮐﺷور ﺑدون ﺳﮫﻣﮔﯾﺮی زﻧﺎن  ،ﻧﺎﻣﻣﮐن
اﺳت .ﻣﯽ ﺑﺎﯾد اﻓﮐﺎر زﻧگ زدۀ ﻗﺮون وﺳطﺎﺋﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻری را ﮐﻧﺎر ﮐذاﺷت و ﺑﻪ
دﻧﯾﺎی ﻣﺗﻣدن و ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﮥ ﺟﮫﺎن ﭼﺷم ﮔﺷود و دﯾد ﮐﻪ زﻧﺎن ﭼﮔوﻧﻪ در ﺑﺎزار ﮐﺎر،
وﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﺳﯾﺎﺳت وﻓﺮھﻧگ و ھﻧﺮ ﻧﻘش آﻓﺮﯾﻧﯽ دارﻧد .دﻟﯾل ﭘﯾﺷﺮﻓت اﯾن
ﮐﺷورھﺎ ،اﺣﺗﺮام ﮐﺮدن ﺑﺰﻧﺎن وﺳﮫﻣﮔﯾﺮی زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧدﮔﯽ
ﻣﺛل ﻣﺮدان اﺳت .ﭘس زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻧﯾﺰ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در ﺗﺮﻗﯽ وﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺷور ﻧﻘش ﻣﺛﺑت
ﺧود را ﺑدرﺳﺗﯽ اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ زﻣﻧﯾﮥ ﺗﺣﺻﯾل،ﮐﺎر وﻣﺷﺎرﮐت آﻧﺎن در
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ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی و ﻋﻣﺮاﻧﯽ ﻣﮫﯾﺎ ﮔﺮدد .دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وظﯾﻔﻪ
وﻣﮐﻠﻔﯾت دارد ﺗﺎ از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﮐﺷور ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﺎﯾد.ﺟﻠو ﺧﺷوﻧت وﺑد رﻓﺗﺎری
ﻣﺮدان ﻧﺳﺑت ﺑﻪ زﻧﺎن را ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗواﻧﯾن ﺧﺎص ﺑﮔﯾﺮد .ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در ﺗﺟﻠﯾل و ﺑﺰرﮔداﺷت از ﻣﻘﺎم زن،اﻗدام ﻧﻣﺎﯾد .وﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی وﺳﯾﻊ
ﺗﻧوﯾﺮی و آﮔﺎھﯽ دھﻧده روی دﺳت ﺑﮔﯾﺮد و در ﺑﺎرۀ ﻣﻘﺎم وﺋﻘش زﻧﺎن در ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی و ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺧﺎﻧواده و آﯾﻧده ﮐﺷوراز ﺗﻣﺎم اﻣﮐﺎﻧﺎت
ﺗﻧوﯾﺮی وﺗﺑﻠﯾﻐﯽ و روﺷﻧﮔﺮی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن درﻣﺿﻣون ﻣﻘﺎم وﻧﻘش زن درﺟﺎﻣﻌﻪ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد از زﻧﺎن دﻟﯾﺮ و
ﻧﺎﻣور و ﻣﺎدران ﻗﮫﺮﻣﺎن ﭘﺮور ﮐﺷور ،ﭼون :ﻧﺎزو اﻧﺎ ،ﻣﺎدر ﻣﯾﺮوﯾﺳﺧﺎن ﻧﯾﮐﻪ،
زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ﻣﺎدر اﺣﻣدﺷﺎه اﺑداﻟﯽ،از ﻟوﯾﻪ ادی،ﻣﺎدروزﯾﺮﻓﺗﺢ ﺧﺎن،ازﻋﻠﯾﺎ
ﺣﺿﺮت ﺳﺮورﺳﻠطﺎن ،ﻣﺎدر ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ،وﻏﯾﺮه زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾن اﺛﺮ از آﻧﮫﺎ
ﯾﺎد ﺷده اﺳت ،ﺑﻪ ﺷﯾوۀ ﻣﻧﺎﺳب ﯾﺎد آوری ﮔﺮدد.
ھﻣﭼﻧﺎن دراﯾن ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑﺎﯾد از زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی و رھﺎﺋﯽ زن
از ﻗﯾد و ﺑﻧد ﭼﺎدری ﺗﻼش ﻧﻣوده وﺣﯾﺎت ﺧود و ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺑﺎ ﺧطﺮ رو ﺑﺮو
ﮐﺮده اﻧد ،ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﺮﻣت وﻗدر داﻧﯽ ﯾﺎد ﺷود .ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ از ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻧﺧﺳﺗﯾن
زﻧﯽ ﮐﻪ ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺷوھﺮﺗﺟدد ﺧواه وﺗﺣول طﻠب ﺧود ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در راه رھﺎﺋﯽ
و آزادی زن اﻓﻐﺎن ،ﻗدم ﺑﺟﻠو ﮔذاﺷت و ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺗن ﭼﺎدر از روی ﺧود در ﻟوﯾﻪ
ﺟﺮﮔﮥ ﭘﻐﻣﺎن ﺣﻘوق زن را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺷﯾد و ﺑﺮﺳﺮ اﯾن ﮐﺎر ﺗﺎج وﺗﺧت ﺳﻠطﻧت ﺧود
را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾد آﻧطورﮐﻪ ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ اوﺳت از وی ﯾﺎد دھﺎﻧﯽ ﺷود  ،ﺗﺎ
ﻓﺮزﻧدان اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان اﻓﻐﺎن ،آﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در راه اﺣﻘﺎق
ﺣﻘوق ﺷﺎن ﺗﻼش ﮐﺮده و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ داده اﻧد ،ﺑدرﺳﺗﯽ ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و ﻗدر وﺣﺮﻣت آﻧﺎن
را در دل ﺧوﯾش ﺟﺎی دھﻧد.
ﻣﯽ ﺑﺎﯾد دراﯾن ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ازآن ﻋده زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز اﻓﻐﺎن ﮐﻪ دوﺷﺎدوش
ﻣﺮدان در ﺟﻧگ ھﺎی اول ودوم اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس ﺷﺮﮐت ﺟﺳﺗﻪ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻓﺮﯾده
اﻧد،ﺑﻪ ﻧﯾﮐوﺋﯽ ﯾﺎد آوری ﺷود .دراﯾن راﺳﺗﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد از ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾوﻧد ﮐﻪ ﺑدون
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ھﺮاس از آﺗش ﺗوپ دﺷﻣن ﺑﻪ ﻣﯾدان ﺟﻧگ ﻣﯾوﻧد ﺷﺗﺎﻓت و ﭘﺮﭼم 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 درﺧورﺷﺄن
وی ﺗﺟﻠﯾل ﮔﺮدد.
در دورۀ ﻣﻌﺎﺻﺮاز زﻧﺎن ﻧوﯾﺳﻧده وﺷﺎﻋﺮ ،وھﻧﺮﻣﻧد و ﻧﻘﺎش و ﻣوﺳﯾﻘﯽ
دان ،ورزﺷﮐﺎر ،ﻣﻌﻠﻣﯾن واﺳﺗﺎدان ورزﯾده ﮐﺷور ﯾﺎد آوری ﮔﺮدد .از ﺧﺎﻧم ھﺎی
دﻟﯾﺮ وﻣﺑﺎرزی ﮐﻪ در دھﮥ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺑﻌد از طﺎﻟﺑﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ظﮫور ﮐﺮدﻧد و ﺑﺎ
از ﺧود ﮔذﺷﺗﮔﯽ و دﻟﯾﺮی ﮐم ﻧظﯾﺮ،ﻓﺮﯾﺎد رﺳﺎی ﻣﺮدم ﻣظﻠوم ودرد رﺳﯾدۀ ﮐﺷور
ﺷدﻧد .ﻣﻧظورم ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ اﺳت ﮐﻪ در ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﮥ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ٢٠٠٤ﺑﺎ
ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﮐﻣﺗﺮ از دو دﻗﯾﻘﻪ ای ﺧود ﺗﺎﻻر ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ را ﺑﻪ وﻟوﻟﻪ اﻧداﺧت
وﺧواھﺎن ﺑﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺳﭘﺮدن ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ وﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮو ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران
ﺟﻧﮔﯽ ﮔﺮدﯾد و ﻗﺮﯾب ﺑود ﺟﺎﻧش را ﺑﺮﺳﺮاﯾن ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ دﻟﯾﺮاﻧﻪ 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 ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮدﻧد و ﺑﺳﺎ ﻧﮫﺎد ھﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق
ﺑﺷﺮ درﮐﺷورھﺎی ﺟﮫﺎن از وی ﺗﻣﺟﯾد وﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣودﻧد و ﺑﺰودی ﺷﮫﺮت و
ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش از ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺳطﺢ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ارﺗﻘﺎع ﯾﺎﻓت .ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطﺮ ﻣن
ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ در ﺑﺎرۀ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ اﯾن ﺷﯾﺮزن اﻓﻐﺎن ﻧوﺷﺗم وﺑﻪ وی اھدا ﮐﺮدم.
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭼﮫﺮه ھﺎی ﻣﻣﺗﺎز و ﺷﺎذ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ،ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﻣﯾﺗواﻧد درس
ھﺎی ﺳودﻣﻧد واﻟﮔوی ﺗﻘﻠﯾد ﺑﺮای رﺷد و ﺗﮐﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾت دﯾﮔﺮدﺧﺗﺮان و زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد.
ﻣن ﻓﮐﺮﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎری ازﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺎطﺮ آن ﻧﺎم ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾوﻧد
را ،ﺑﺮﻓﺮزﻧدان ﺧود ﻣﯾﮔذارﻧد ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﮥ ﺳﻣﺑول ﺷﮫﺎﻣت وﺷﺟﺎﻋت،زن
اﻓﻐﺎن ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳﻧد واﻧﺗظﺎردارﻧد ﻧﺎ دﺧﺗﺮﺷﺎن ﭼون ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾوﻧد دﻟﯾﺮ وﻧﺗﺮس ﺑﺎر
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آﯾد وﻧﺎم ﻧﯾﮐﯽ از ﺧود درﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذارد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ اﯾن آرﻣﺎن
ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺗﻪ و ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺳﺎل ﺷﮫﺎﻣﺗش در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﭼﻪ در ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﭼﻪ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﺑﺎﻧﺰد ﻣﺎدران و ﭘدران اﻓﻐﺎن ﺧواھد ﺑود.
ﻣوﻟف از اﻳﻧﮐﻪ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺗﻣﺎم زﻧﺎن ﺷﺎذ و ﻣﻣﺗﺎز وﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﻣک ھﺎی
ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ و ﻣداﻓﻌﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ را دراﯾﻧﺟﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺑﺎزﺗﺎب دھد ،ﺑﻪ
ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰ ﮐﺎرﺧود اﻋﺗﺮاف ﻣﻳﮐﻧد.و اﻣﻳدواراﺳت وزارت اﻣور زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﺮای ﺑﺮآوردن اﯾن ﻣﺎﻣول ﺑﺰرگ ﻣﯾﮫﻧﯽ،ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺎن وﻣﺮدان داﻧﺷور را در
ﺑدل ﭘﺮداﺧت ﭘﺎداش وﺣق اﻟﺰﺣﻣﮥ ﻣﻧﺎﺳب وﻓوق اﻟﻌﺎده ﻣؤظف ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺣﯾث ﯾک
ﭘﺮوژۀ ﻣﻠﯽ،ھﻣﻪ زﻧﺎن ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی ،ﻧظﺎﻣﯽ ،ادﺑﯽ
وﻓﺮھﻧﮔﯽ وھﻧﺮی وﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت وﻏﯾﺮه ﻋﺮﺻﻪ ھﺎ را در ﯾک داﯾﺮة اﻟﻣﻌﺎرف
ﺑﺰرگ ﺟﻣﻊ وﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺧﺻوص اﮐﻧون ﮐﻪ ادارۀ اﻧﮐﺷﺎف ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ ﭘﺮداﺧت
 ٢١٦ﻣﯾﻠﯾون داﻟﺮ ﺑﺮای ﺗواﻧﻣﻧدﺳﺎزی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ده ﺳﺎل آﯾﻧده ﮐﻣک
ﮐﻧد ،وزارت اﻣور زﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﺮوژه ﺛﺑت وﻣﻌﺮﻓﯽ زﻧﺎن ﻧﺎﻣور وﭘﯾﺷﺗﺎزﮐﺷور را
روی دﺳت ﺑﮔﯾﺮد و وزارت ﻣﻌﺎرف ھم اﻓﺰودن ﯾک ﻣﺿﻣون درﺳﯽ درﻧﺻﺎب
ﺗﻌﻠﻣﯽ دورۀ اﺑﺗداﺋﯽ وﺛﺎﻧوی ﻣﮐﺎﺗب را در ﻣورد)ﻣﻘﺎم زن وﻧﻘش آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ(
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳت ً
ﺟدا ﻣدﻧظﺮ ﺑﮔﯾﺮﻧد.
ﭘﺎﯾﺎن ١١ﻧوﻣﺑﺮ٢٠١٤
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فصل اول
زنان افغان در روايات حماسى
مقدمه :
در ﺣﻣﺎﺳﻪ ھﺎى ﻣﻠﻰ و رواﻳﺎت ﮐﮫن رزﻣﻰ و ﻧﯾﺰدر داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﻋﺷﻘﯽ
ﻣﺮدﻣﺎن اﯾن ﺳﺮزﻣﯾن و ھﻣﭼﻧﺎن در ﭘﯾﮐﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺎم ﺷﻳﺮ زﻧﺎﻧﻰ ﺑﭼﺷم
ﻣﻳﺧورد ﮐﻪ از ﺧود ﻧﻘﺷﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻣﺎﺳﻰ وﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﻳﮫن ﮔذاﺷﺗﻪ اﻧد.در زﻳﺮ
رد ﭘﺎى ﻣﻌﺮوف ﺗﺮﻳن اﻳن زﻧﺎن ﺳﺮاغ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻣﻰ ﺷود.
ﺣﺿور زن اﻓﻐﺎن را ﻣﻳﺗوان در اﺳطوره و ﺗﺎرﻳﺦ و در ﺣﻣﺎﺳﻪ ھﺎى
رزﻣﻰ و داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﻋﺷﻘﻰ ،در ﻣﻳداﻧﮫﺎى ﺷﮐﺎر و اﺳپ دواﻧﻰ و ﭘﻳﮐﺎر ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن
ﻣﻳﮫن ﻣﺷﺎھده ﮐﺮد .داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﻣﻣﻠو از ﻓداﮐﺎرى زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺧﺎطﺮ ﻣﺮدان ﻣورد
ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎن در ﻋﻳن ﻏم اﻧﮔﻳﺰﺑودن ﺧود ،ﺑﻳﺎﻧﮔﺮ ﻋﻣق ﻣظﻠوﻣﻳت وﻣﺣﺮوﻣﻳت ﺗوأم
ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻟطﻳف زﻧﺎﻧﻪ اﺳت.ﮐﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﻣﺮد ﺳﺎﻻرى را در ﻣﻘﺎطﻊ ﻣﺧﺗﻠف
زﻣﺎﻧﻰ و ﻣﮐﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳش ﻣﻳﮔذارﻧد .از آن ﺟﻣﻠﻪ ﻣﻳﺗوان از داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺧﻰ ،آدم ﺧﺎن و درﺧﺎﻧﻰ  ،ﺑﻳﺑو وﺷﺎدى  ،راﺑﻳﺎ و ﭘﺗﻰ  ،ﻧﺎم ﺑﺮد .و
درﺷﻣﺎر داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﻋﺷﻘﻰ ـ ﺣﻣﺎﺳﻰ از داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﺳﮫﺮاب ُ
وﮔﺮد آﻓﺮﻳد ،روداﺑﻪ
و زال  ،رﺳﺎﻟت ﺳﻳﻧدﺧت ،ﺷﺎه زن ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک ﺳﺎم ﻧﺮﻳﻣﺎن ،ﻋﺷق ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ
ﺷﺎھدﺧت ﺳﻣﻧﮔﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ رﺳﺗم  ،رزم ھﺎى ﻣﻳﮫن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ آذر ﮔﺷﺳپ و
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زرﺑﺎﻧو ،دﺧﺗﺮان رﺳﺗم ﺑﺎ ﺑﮫﻣن اﺳﻔﻧدﻳﺎر ،داﺳﺗﺎن ﻋﺎﺷق ﺷدن دﺧﺗﺮﮔورﻧگ ،ﺷﺎه
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
ﺑﻳﻧﻳم ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺣﻔظ ﻧﺎم و ﺣﻳﺛﻳت وطن ﻳﺎﻧﺎم و ﻧﻧگ ﺧﺎﻧوادﮔﻰ از ﺟﺎن ﮔذﺷﺗﻪ اﻧد و
رﺳﺎﻟت ھﺎی ﺑﺰرگ را ﻣوﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﺳﺮ رﺳﺎﻧده اﻧد واز ﺧون رﯾﺰی در ﻣﯾﺎن دو ﺳﭘﺎه
ﺟﻠو ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد)ﭼون ﺳﯾﻧدﺧت ﺷﺎه زن ﺧﺮدﻣﻧدﮐﺎﺑل( وﻧﯾﺰ زﻧﺎﻧﯽ درﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﺷورﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺧود ﺑﺮای دﻓﺎع از زادﮔﺎه وﻣﺎوای ﺧود ﺑﻪ ﻧﺑﺮد
ﭘﺮﺧﺎﺳﺗﻪ و ﺑﺎ دﺷﻣن در آوﯾﺧﺗﻪ اﺳت)ﭼون ﮔﺮد آﻓﺮﯾد دﺧﺗﺮ ﻣﺮزﺑﺎن ﺳﯾﺳﺗﺎن
وﻧﺑﺮداو ﺑﺎ ﺳﮫﺮاب(.وزﻧﺎﻧﯽ ھم ﺑوده اﻧد ﮐﻪ راه ھﺎى دﺷوار ﮔذار و ﻣﺳﺎﻓﺗﮫﺎى
ﺑﺳﻳﺎر دور و طﺎﻗت ﻓﺮﺳﺎ را ﺑﺎ ﺳوارى اﺳپ طﻰ ﮐﺮده اﻧد ﺗﺎ ﻣﻘﺻود و ﭘﻳﺎم
ﺧود را ﺑﻪ ﻣﺮد ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻣﮫﺎى ﻣورد ﻧظﺮ رﺳﺎﻧده اﻧد)ﻣﺛل ﮐﺗﺎﯾون ﻣﻠﮐﮥ ﺑﻠﺦ( .در
ﺳطور ذﯾل ﺳﺮﮔذﺷت اﯾن ﺷﯾﺮزﻧﺎن ﻧﺎﻣدارﮐﺷورازﻧظﺮﻣﯾﮔذراﻧﯾم.

 -١کتايون ،ملکۀ بلخ :
دﺧﺗﺮ ﻗﯾﺻﺮ روم وھﻣﺳﺮﮔﺷﺗﺎﺳپ ﺷﺎه ﺑﻠﺢ وﻣﺎدر اﺳﻔﻧدﯾﺎر وﯾﮐﯽ از
اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﯾش زرﺗﺷﺗﯽ را ﭘذﯾﺮﻓت .ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ وﻗﺗﻰ ﻧﻳﺮوھﺎى
ﺗوراﻧﻰ ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﻰ ارﺟﺎﺳپ ﺗوراﻧﯽ از آﻣو ﮔذﺷﺗﻧد وﺑﺮ ﺑﻠﺦ ﺣﻣﻠﻪ آوردﻧد  ،ﺷﺎه
ﮔﺷﺗﺎﺳپ ﭘﺳﺮﻟﮫﺮاﺳپ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن رﻓﺗﻪ ﺑود و در ﻏﻳﺎب او ﻟﮫﺮاﺳپ ﭘﻳﺮﺑﺎ ﻳﺎرى
ﻣﺮدم ﺷﮫﺮى ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻳﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮداﺧت وﻟﻰ ﺳﺮآﻧﺟﺎم ﻟﮫﺮاﺳپ از
ﭘﺎى در آﻣد و ﻳورﺷﮔﺮان ﺑﻪ »آﺗﺷﮐده ﻧوش آذر« ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮدﻧد .ﻣوﺑدان و
ھﻳﺮﺑدان زرﺗﺷﺗﻰ را در آﺗﺗﺷﮐده ﮐﺷﺗﻧد و آﺗش ﻣﻘدس را ﺧﺎﻣوش ﻧﻣودﻧد ،وﺳﭘس
دﺳت ﺑﻪ ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول و ﺗﺟﺎوز دراز ﮐﺮدﻧد .ﮐﺗﺎﻳون زن ﺷﺎه ﮔﺷﺗﺎﺳپ
ﺑﺳوارى اﺳپ از ﺑﻠﺦ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺷﺗﺎﻓت و ﮐﻰ ﮔﺷﺗﺎﺳپ را از ﻣﺻﻳﺑت وارده
ﻣطﻠﻊ ﺳﺎﺧت و ھﺮدو ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮھﺎى ﺳﻳﺳﺗﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﻠﺦ ﺑﺮاى ﺑﻳﺮون راﻧدن دﺷﻣن
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ﺑﺷﺗﺎﻓﺗﻧد .اﻳن ﻣطﻠب را در ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﭼﻧﻳن ﻣﻳﺧواﻧﻳم:
خرد مند و دانـا و رأيــش بلند
زنى بود گشتاسپ را ھـوشمند
بکردار ترکان ميان را ببست
ازآخرچمان باره اى برنشست

کتايون زن کی گشتاسپ شاه بلخ
از اﻳوان ره ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮ ﮔـﺮﻓت

وزآن ﮐﺎرھﺎ ﻣﺎﻧده اﻧدرﺷﮔﻔت

ﻧﺧﻔﺗﻰ ﺑﻪ ﻣﻧﺰل ﭼـو ﺑـﺮداﺷﺗـﻰ

دو روزه ﺑــﻳک روز ﺑﮔذاﺷﺗﻰ

ﭼﻧﻳن ﺗﺎ ﺑﻧﺰدﻳک ﮔﺷﺗﺎﺳپ ﺷد

ﺑﻪ آﮔﺎھﻰ و درد ﻟﮫـﺮاﺳپ ﺷد

ﺑـدو ﮔﻔت ﭼﻧدﻳن ﭼـــﺮا ﻣﺎﻧـدى

ﺧـود ازﺑـﻠﺦ ﻧﺎﻣﻰ ﭼــﺮا راﻧدى

ﺳـﭘﺎھـﻰ زﺗـوران ﺑﻳـﺎﻣد ﺑﺑــﻠﺦ

ﮐﻪ ﺷد ﻣـﺮدم ﺑﻠﺦ را روز ﺗﻠﺦ

ﺷﮫﻧﺷﺎه ﻟﮫﺮاﺳپ را درﺷﮫﺮﺑﻠﺦ

ﺑﮐﺷﺗﻧد وﺷد روز ﻣﺎ ﺗﺎر وﺗﻠﺦ
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وزآﻧﺟـﺎ ﺑﻪ ﻧوش آذراﻧدر ﺷدﻧد

رد وھﻳﺮﺑـد را ھﻣﻪ ﺳﺮ زدﻧـد

زﺧوﻧﺷﺎن ﺑﻣﺮد آﺗش زردھﺷت

ﻧـداﻧم ﭼــﺮا ھـﻳـﺮﺑـد را ﺑﮐﺷت؟

ﺑـﺑﺮدﻧد ﭘس دﺧـﺗﺮاﻧــت اﺳﻳــﺮ

ﭼﻧﻳــن ﮐﺎر دﺷـوارآﺳﺎن ﻣﮔﻳﺮ

دﮔﺮ دﺧــﺗـﺮ ﺷـﺎه ﺑـﻪ آﻓـــﺮﻳــد

ﮐــﻪ ﺑﺎد ھوا ھـﺮﮔﺰ او را ﻧدﻳد

ﮐﻪ از ﺗﺧت زرﻳﻧش ﺑﺮداﺷﺗـﻧد

ﺑـــﺮو ﻳـﺎره و ﺗـﺎج ﻧـﮔذاﺷﺗـﻧد

ﭼوﺑﺷﻧﻳد ﮔﺷﺗﺎﺳپ ﺷد ﭘﺮزدرد

زﻣﮋﮔﺎن ﺑــﺑﺎرﻳد ﺧــوﻧﺎب زرد

ﺑﺰرﮔـﺎن اﻳﺮاﻧﻳـﺎن را ﺑﺧـواﻧـد

ﺷﻧﻳده ھــﻣﻪ ﭘﻳش اﻳﺷﺎن ﺑـﺮاﻧد

ھﻣﻪ زار ﮔﺷﺗﻧد و ﮔـﺮﻳﺎن ﺷدﻧد

ﭼـو ﺑــﺮ آﺗش ﺗﻳﺰ ﺑﺮﻳﺎن ﺷدﻧد

ﭼو ﺷد اﻧﺟﻣن ﻟﺷﮐﺮازﮐﺷورش

ﺳـواران ﺟـﻧگ آوراز ﻟﺷﮐــﺮش

درم داد و از ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓت

ﺳــوى ﺑﻠﺦ ﻧﺎﻣﻰ ره اﻧدرﮔﺮﻓت

)ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ،آﮔﺎه ﺷدن ﮔﺷﺗﺎﺳپ از ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن ﻟﮫراﺳپ(

 -٢سيندخت ورسالت او به نزد سام پدرزال:
ﺳﻳﻧدﺧت ،ﺷﺎھﺰن ﮐﺎﺑل ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ از اﻳن ﺟﮫت ﮐﻪ ﻣﺎدر روداﺑﻪ و ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ رﺳﺗم اﺳت ،زﻧﻰ ﻧﺎﻣدار و ﻣﻌﺮوف اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ زﻧﻰ ﺧﺮدﻣﻧد وﺑﺎ ﺗدﺑﻳﺮ،
داﻧﺎ ،ﺑﺎ اﺣﺳﺎس و ﻣﺮدم دوﺳت ﻧﻳﺰ ھﺳت وﺑﺎ ھﻣﻳن اﺣﺳﺎس ﺷﺮﻳف ﺧود ﺑﺎرى
ﮐﺎﺑل را از ﻳک ﺟﻧگ ﺗﺑﺎه ﮐن ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮى ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﻰ ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان درﺑﺎر
ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﻧﺟﺎت ﺑﺧﺷﻳد .ﭘﻳوﻧد ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ زال و روداﺑﻪ ،ﻧﻳﺰﺑدون ﻧﻘش ﺳﻳﻧدﺧت ﻧﺎ
ﻣﻣﮐن ﺑود.
ﺑﺧﺷﻰ از آن داﺳﺗﺎن ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺗدﺑﻳﺮ اﻳن زن ھوﺷﻣﻧد و ﺳﺧن دان اﺳت.
ﭼون داﺳﺗﺎن آﻣدن ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان درﺑﺎر ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺷﺎه ﺑﺮای ﭘﯾﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺮزﺑﺎن
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ﻣﺮزﺑﺎن ﮐﺎﺑل ،ﻣﮫﺮاب ﺷﺎه ﻓﺎش ﮔﺷت ،ﺳﺮ ﻣﮫﺮاﺑﺷﺎه از ﺧﺷم ﭘﺮﺷد ،ﺑﺮ
ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺮ آﺷﻔت و راز ﭘﯾﮐﺎر ﺳﺎم را ﺑﺎ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ او درﻣﯾﺎن ﻧﮫﺎد .ﺳﯾﻧدﺧت
ﮔﻔت  ،ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﮫﺮاب ﺑدو ﺑﺎز ﮔذارد ،ﻧﺰد ﺳﺎم ﻣﻲ رود و او را از راه ﺗﺑﺎھﻲ
ﻛﺎﺑل ﺑﺎز ﻣﻲ ﮔﺮداﻧد .ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺗﮫدﻳد ﺣﻣﻠﻪ ﺳﭘﺎه زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺧﺮوش
ﻣﺮدم ﺑﻠﻧد و راه ﭼﺎره از ﻧﺰد ﻣﮫﺮاب ﺷﺎه ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ﮔم ﺷده ﺑود  ،ﻣﮫﺮاب ﺷﺎه
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗدﺑﯾﺮ وھوﺷﯾﺎری ﺳﯾﻧدﺧت
ﺑﺎور داﺷت ،ﮐﻠﻳد ﮔﻧﺞ ھﺎى ﺧود را
در ﮐف او ﻣﻳﮔذارد وﺑﻪ اواﺟﺎزه
ﻣﯾدھد ھﺮطوردﻟش ﻣﯾﺧواھد اﻧﺟﺎم
ﺑدھد ،ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ ﺧﺎﻧدان ﺧود
وﮐﺎﺑل را از ﺗﺑﺎھﯽ ﻧﺟﺎت دھد.
ﺳﻳﻧدﺧت زﻳﺑﺎ و ھوﺷﻣﻧد ﺑﺎ ﮐﺳب
اﺟﺎزه دﺳت ﺑﮐﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد .اﺑﺗدا
ﺳﻳﺻد ھﺰار دﻳﻧﺎر ﻧﻘد ﺑﺮاى ﻧﺛﺎر
در ﭘﺎى ﺳﺎم  ،از ﺧﺰﻳﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻳدارد.
ﺳﭘس ﺷﺻت ﭘﺮﺳﺗﻧدۀ ﺳﻳﻣﻳن ﮐﻣﺮ
ﺑﺎ طوق ھﺎى زرﻳن ﺑﺮ ﻣﻳﮔﺰﻳﻧد و در

سيندخت مادر رودابه

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
ﭘﺎرﺳﻰ ﺑﺎ ﻳﮐﺻد اﺷﺗﺮ ﻣﺎده و ﭼﮫﺎر ﭘﻳل از اﺻطﺑل ﺷﺎھﻰ ﺟدا ﻣﻳﮐﻧد و ﺑدﺳت
ﭘﻧﺟﺎه ﭘﺮﺳﺗﻧده زرﻳن ﮐﻣﺮ ﻣﻰ ﺳﭘﺎرد .ﭘﻳﻼن واﺳﭘﺎن ﺑﺎرﮐش و اﺷﺗﺮان راھوار
را ازﺟﺎﻣﻪ و ﻓﺮش ھﺎى ﭘﺮﺑﮫﺎ و ﭘﻳداوار ﻧﻔﻳس ﮐﺎﺑل ﺑﺎر ﻣﻰ ﺑﻧدد و دو ﺻد ﻗﺑﺿﻪ
ﺷﻣﺷﻳﺮ ھﻧدى ﮐﻪ ھﺮﻳک دﺳﺗﻪ ھﺎى از طﻼ و ﻧﻘﺮه داﺷﺗﻧد،ﺑﺮ اﻳن ھدﻳﻪ ھﺎ ﻣﻰ
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اﻓﺰاﻳد .در ﻣﻳﺎن اﻳن ھداﻳﺎ ،ھدﻳﻪ ھﺎﻳﻰ ﭘﺮ ﺑﮫﺎ ﺗﺮى ﺑﺮاى ﺷﺎه در ﻧظﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده
ﺑود ،و آن ﺗﺎﺟﻰ ﺷﺎھوار ﺑﺎ ﺗﺧﺗﻰ زرﻳن ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻳﺮوزه و ﻳﺎ ﻗوت ﻣﺷﺑک ﺷده
ﺑود .ﭼون اﻳن ھﻣﻪ ھداﻳﺎ و ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎ ﺑﺮ طﺑق ﺳﻠﻳﻘﻪ زﻧﺎﻧﻪ اش آﻣﺎده ﮔﺮدﻳد،
ﺳﻳﻧدﺧت ﺧود را ﺑﻪ دﻳﺑﺎى زرﺑﻔت ﻳﺎﻗوﺗﻰ ﺑﻳﺎراﺳت و ﮐﻼه روﻣﻰ ﺑﺮ ﺳﺮﮔذاﺷت
و ﺑﺮ اﺳﭘﻰ ﺑﺎد ﭘﻳﻣﺎﻳﻰ ﻧﺷﺳت و ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓﺮﺳﺗﺎده ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک ﺟﮫﺎن
ﭘﮫﻠوان ﺳﺎم از ﺷﮫﺮ ﺑﻳﺮون ﺷﺗﺎﻓت .ﺑﺧﺷﻰ از اﻳن رواﻳت ﺑﮐﻼم دﻗﻳﻘﻰ در
ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺧوﺷﺗﺮ اﺳت :
ﺑﻳــﺎراﺳـت ﺗــن را ﺑﻪ دﻳـﺑـﺎى زر

ﺑﻪ ُدر و ﺑـﻳﺎﻗــوت ﭘــﺮ ﻣـﺎﻳﻪ ﺑــﺮ

ﭘس از ﮔﻧـﺞ ﻣﮫـﺮاب ﺑﮫــﺮ ﻧــﺛﺎر

ﺑــﺮون ﮐـﺮد دﻳﻧــﺎرﺳﻳﺻـد ھـﺰار

ده اﺳپ ﮔـﺮاﻧـﻣـﺎﻳﻪ ﺑــﺎ ﺳــﺎز زر

ﭘﺮﺳـﺗﻧده ﭘﻧـﺟـﻪ ﺑﻪ زرﻳـن ﮐــﻣـﺮ

ﺑﺳﻳﻣـﻳن ﺳـــﺗـﺎم آورﻳـدﻧـــد ﺳـﻰ

از اﺳــﭘـﺎن ﺗــﺎزى و از ﭘــﺎرﺳﻰ

اﺑـﺎطـوق زرﻳن ﭘﺮﺳﺗﻧده ﺷﺻت

ﻳﮐﻰ ﺟـﺎم زر ھـﺮﻳﮐﻰ را ﺑدﺳت

ﻳﮐﻰ ﺗـﺎج ﭘــﺮﮔــوھــﺮ ﺷـﺎھــوار

اﺑـﺎ ﻳـﺎره و طــوق و ﺑـﺎ ﮔوﺷـوار

ﺑـﺰرﻳن وﺳﻳﻣﻳن دو ﺻدﺗﻳـﻎ ھﻧد

ھﻣـﻪ ﺗﻳــﻎ زھـــﺮ آب داده ﭘــﺮﻧد

ﺑـﺳﺎن ﺳﭘـﮫــﺮى ﻳﮐﻰ ﺗﺧــت زر

زﭘـﻳـﺮوزه و ﭼﻧــد ﮔــوﻧﻪ ﮔـوھـﺮ

ﺻداﺷﺗﺮھﻣﻪ ﻣـﺎده و ﺳﺮخ ﻣوى

ﺻـد اﺷﺗﺮھـﻣﻪ ﺑﺎرﮐش راه ﺟوى

وزان ژﻧـده ﭘـﻳــﻼن ھﻧـدى ﭼﮫﺎر

ھﻣﻪ ﺟـﺎﻣـﻪ و ﻓـﺮش ﮐـﺮدﻧد ﺑـﺎر
ﮔـﺮدى ﺑـﮐـﺮدارآذر ُﮔﺷﺳپ
ﭼـو ُ

ﭼـو ﭘﺮدﺧت ﮐﺎر اﻧـدرآﻣـد ﺑﺎﺳپ

ﻳﮐـﻰ ﺗـﺮک روﻣﻰ ﺑﺳﺮ ﺑﺮﻧـﮫـﺎد
ﻳﮐﻰ ﺑـﺎره زﻳﺮ اﻧدرش ھﻣﭼـوﺑﺎد
ﺳﻳﻧدﺧت ﺑدون آﻧﮐﻪ ﭘﻳﮐﻰ ﭘﻳش از ﺧودﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﮔﺎه ﺳﺎم ﺑﻔﺮﺳﺗد و از
آﻣدن ﻓﺮﺳﺗﺎدۀ ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﺑﺳﺎم اطﻼﻋﻰ ﺑدھد ،ﺑﺎ ﮐﺎروان ھداﻳﺎ ﻳﮐﺮاﺳت ﺑﻪ ﺳوى
ﻟﺷﮐﺮﮔﺎه ﺳﺎم ﻣﻰ ﭼﻣد و ﺑﻧﺎﮔﺎه ﺑﻪ درﺑﺎن ﺧﺮﮔﺎه ﺳﺎم ﻧدا درﻣﻳدھد ﮐﻪ ﺳﺎم را از
آﻣدن ﻓﺮﺳﺗﺎدۀ ﮐﺎﺑﻠﺷﺎه ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزد و اﺟﺎزه ورود ﺑﺧواھد.

٢٥

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ
ﺑـﻳـﺎﻣـد ﮔـــﺮازان ﺑــدرﮔــﺎه ﺳـﺎم

ﻧـﻪ آواز داد و ﻧـﻪ ﺑــﺮﮔـﻔـت ﻧـﺎم

ﺑـﮐﺎر آﮔﮫــﺎن ﮔﻔـــت ﺗﺎ ﻧـﺎﮔـﮫـﺎن

ﺑـﮔــوﻳــﻧـد ﺑـــﺎ ﭘﮫـﻠـوان ﺟـﮫــﺎن

ً
ﺗــﺎده ﮐــﺎﺑـﻠﻰ
ﮐــﻪ آﻣــــد ﻓـــــﺮﺳـ

ﺑـﻧـــﺰد ﺳﭘــﮫــُﺑــد ﻳــﻠـﻰ زاﺑــﻠﻰ

ﻓـﺮود آﻣدازاﺳپ ﺳﻳﻧدﺧت ورﻓت

ﺑـﭘـﻳـش ﺳـﭘﮫـﺑـُد ﺧــﺮاﻣﻳـد ﺗـﻔت

زﻣـﻳـن راﺑـﺑوﺳﻳـد و ﮐﺮد آﻓـﺮﻳـن

اﺑــﺮﺷــﺎه و ﺑــﺮ ﭘﮫـﻠـوان زﻣـﻳـن

ﻧﺛـﺎر و ﭘﺮﺳﺗﻧـده و اﺳـپ و ﭘﻳــل

رده ﺑــﺮﮐﺷـﻳده ز در ﺗـﺎ دو ﻣﻳـل

ﻳـﮐﺎﻳـک ھﻣﻪ ﭘﻳش ﺳــﺎم آورﻳــد

ﺳـﺮﭘﮫــﻠوان ﺧﻳـﺮه ﺷـدﮐـﺎن ﺑدﻳـد

ﭘﺮاﻧـدﻳﺷﻪ ﺑﻧﺷﺳت ﺑـﺮﺳـﺎن ﻣـﺳـت

ﺑﮐش ﮐﺮده دﺳت وﺳﺮاﻓﮐﻧده ﭘﺳت

ﮐﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﮐـﺟـﺎ ﻣﺎﻳــﻪ ﭼﻧـدﻳن ﺑـود

ﻓــﺮﺳﺗـﺎدن زن ﭼـــﻪ آﺋـﻳـن ﺑــود

ﻓـﺮو ﺑـﺮد ﺳـﺮ ﻳﮐــدم و دم ﻧــﺰد

ھـﻣﻰ رأى ﺑـﺮﺑـﻳش و ﺑﺮﮐم ﻧـﺰد

ﮔـﺮاﻳـن ﺧـواﺳﺗﻪ زو ﭘذﻳـﺮم ھﻣﻪ

زﻣــن ﮔـﺮدد آزرده ﺷــﺎه و رﻣـﻪ

وﮔـﺮ ﺑــﺎزﮔـﺮداﻧـم از ﭘـﻳــش زال

ﺑــﺮآرد ﺑـﮐــﺮدار ﺳـﻳــﻣﺮغ ﺑــﺎل

ﺷـود رﻧـﺟـﻪ آزرده ﮔــﺮدد زﻣـن

ﭼـﻪ ﭘـﺎﺳﺦ ﺑـﮔوﻳــﻣـش دراﻧﺟﻣـن

ﭼـو اﻧدﻳﺷـﻪ ﺑﺳــﻳﺎر ﮐﺮد اﻧـدرآن

ﺳـﺮاﻧـﺟـﺎم اﻧـدﻳــﺷـﮥ آن ﭘﮫـﻠـوان

ﺑﺮآورد ﺳـﺮﮔﻔـت ﮐـﺎﻳن ﺧـواﺳﺗـﻪ

ﻏـــﻼﻣــﺎن و ﭘـــﻳــﻼن آرا ﺳـــﺗﻪ

ﺷـوﻳد و ﺑـﮔﻧﺟـور دﺳـﺗـﺎن دھﻳـد
ﺑﻧـــﺎم ﻣــــﮥ ﮐـﺎﺑﻠـﺳــﺗـﺎن ﻧــﮫــﻳـد
ﺳﻳﻧدﺧت زﺑﺎن ﺑﻪ ﺳﺧﻧورى ﻣﻳﮔﺷﺎﻳد و ﺑﺎ ﮐﻼم درﺧور ﻳک ﺷﺎه ﺑﺎﻧو ﺑﻪ
ﺳﺎم ﻣﻳﮐوﻳد  »:اى ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان ﺳﺎم ! و اى داﻧﺷﻰ ﻣﺮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن از ﺗو داﻧش
ﻣﻰ آﻣوزﻧد  ،از داد ﺗو اﺳت ﮐﻪ دروازه ھﺎى ﺑدى ﺑﺳﺗﻪ ﺷد! ﺑﺎ ﮔﺮز ﺗو راه ﺧدا
ﭘﺮﺳﺗﻰ ﮔﺷوده ﮔﺮدﻳد ،اﻳن دادﮔﺮى ﻧﺧواھد ﺑود ﮐﻪ ﮔﻧﺎھﮐﺎرﻣﮫﺮاب ﺑﺎﺷد ،وﻟﻰ
ﻣﺮدم ﺑﻳﮔﻧﺎه ﮐﺎﺑل ﻣﺟﺎزات ﺷوﻧد؟ اﻳن ﻣﺮدم ھﻣﮔﻰ دﻋﺎﮔوى ﺳﻼﻣت ﺗو اﻧد،ﺗﺮا ﻧﻪ
درﺧور اﺳت ﺧون ﺑﻳﮔﻧﺎھﺎن رﻳﺧﺗن ،ﮐﻪ ﺧداى ﻣﺎ و ﺷﻣﺎ ﻳﮐﻰ اﺳت و او را
ﺧوش ﻧﻣﻲ آﻳد«.

٢٦

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﻧﻳن ﮔﻔت ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺎ ﭘــﮫـﻠـوان

ﮐـﻪ ﺑـﺎ رأى ﺗـو ﭘـﻳــﺮﮔﺮدد ﺟـوان

ﺑـﺰرﮔـﺎن زﺗــو داﻧـش آﻣوﺧـﺗـﻧد

ﺑﺗـو ﺗﻳـﺮه ﮔـﻳﺗـﻰ ﺑــﺮ اﻓﺮوﺧـﺗـﻧد

ﺑـداد ﺗــو ﺷـد ﺑـﺳـﺗﻪ دﺳـت ﺑـدى

ﺑـﮔـُــﺮزت ﮔـﺷـــﺎده رۀ اﻳــــﺰدى

ﮔـﻧﻪ ﮐـﺎر اﮔـﺮ ﺑـود ﻣﮫـﺮاب ﺑـود

ز ﺧـون دﻟـش ﻣــﮋه ﭘـﺮ آب ﺑـود

ﺳﺮ ﺑﻰ ﮔـﻧﺎھـﺎن ﮐـﺎﺑـل ﭼــﻪ ﮐـﺮد

ﮐـﺟـﺎ اﻧـــدر آورد ﺑـــﺎﻳــــد ﮔــﺮد

ھـﻣـﻪ زﻧـده ﻳﮐـﺳﺮ ﺑﺮاى ﺗــو اﻧـد

ﭘـﺮﺳﺗـﻧده و ﺧـﺎک ﭘــﺎى ﺗـــو اﻧد

از آن ﺗـﺮس ﮐوھـوش و زورآﻓﺮﻳـد

درﺧﺷــﻧده ﻧـﺎھـﻳـد و ھور آﻓـﺮﻳـد

ﻧﻳـﺎﻳـد ﭼﻧــﻳـن ﮐــﺎر از ﺗـو ﭘـﺳـﻧد

ﻣﻳـﺎن را ﺑـﺧـون رﻳﺧـﺗن ﺑﺮ ﻣﺑﻧد

ﺧـداوﻧد ﻣـــﺎ و ﺷﻣﺎ ﺧـود ﻳﮐﻳﺳت

ﺑﻳـﺰدان ﻣـﺎن ھﻳـﭻ ﭘـﻳﮐﺎر ﻧـﻳﺳت

ﺗو داﻧﻰ ﻧﻪ ﻧﻳﮐوﺳت ﺧون رﻳﺧﺗن

اﺑـﺎ ﺑـﻰ ﮔﻧــﺎھـــﺎن ﺑــﺮ آوﻳـﺧــﺗن

ﺑـدو ﺳـﺎم ﻳـل ﮔﻔت ﺑــﺎﻣن ﺑﮔـوى

ھـﺮآﻧـﭼت ﺑﭘـﺮﺳم ﺑﮫـﺎﻧﻪ ﻣﺟوى

ﺳﺎم ﮐﻪ ﺑﻰ ﺗﺮدﻳد ﺗﺣت ﺗﺎﺛﻳﺮ ﺳﺧﻧﺎن ﺑﺎﻳﺳﺗﻪ ﺳﻳﻧدﺧت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﻪ
ﺳﻳﻧدﺧت ﮔﻔت ﮐﻪ ھﺮﭼﻪ از او ﻣﻰ ﭘﺮﺳد راﺳت ﺑﮔوﻳد! و ﭘﺮﺳﻳد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﮐﺳﻰ
طﺮف اﺳت وﺧود ﭼﻪ ﻧﺳﺑﺗﻰ ﺑﺎ ﻣﮫﺮاب دارد ،ھﻣﺳﺮ ﻣﮫﺮاب اﺳت ﻳﺎ ﻳﮐﻰ از
ﻧﺰدﻳﮐﺎن او؟ از روداﺑﻪ و زال ﭼﻪ ﻣﻳداﻧد؟ آﻧدو ﮐﺟﺎ ھﻣدﻳﮔﺮ را دﻳده اﻧد؟ از
زﻳﺑﺎﺋﻰ و ﻓﺮھﻧگ روداﺑﻪ ﺑﺮاﻳش ﺗﻌﺮﻳف ﮐﻧد .ﺳﻳﻧدﺧت ﮔﻔت :اى ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان !
ﺑﺎﻳد ﺑﺎ ﻣن ﻋﮫد ﺑﻧدى ﮐﻪ ﺑﺮﺟﺎن ﻣن وﻋﺰﻳﺰان از ﺗو ﮔﺰﻧدى ﻧﻳﺳت ،آﻧﮔﺎه ھﺮﭼﻪ
ﮔوﻳم ﺗﻣﺎم ﺣﻘﻳﻘت ﮔوﻳم .ﺳﺎم دﺳت ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﻧور و ﺧورﺷﻳد و ﻣﮫﺮ
ﺳوﮔﻧد ﻳﺎد ﻧﻣود ﮐﻪ او و ﮐﺳﺎﻧش زﻳﺎن ﻧﺑﻳﻧﻧد .ﭼون ﺳﻳﻧدﺧت ﭘﻳﻣﺎن ﺳﺎم را اﺳﺗوار
دﻳد  ،زﻣﻳن ادب ﺑوﺳﻳد و از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و ﺑﻌد آﻧﭼﻪ ﺳﺎم ﭘﺮﺳﻳد و آﻧﭼﻪ ﺧود
ﻣﻳداﻧﺳت ﭘﺎﺳﺦ داد و ﮔﻔت :
ﮐﻪ ﻣن ﺧوﻳش ﺿﺣﺎﮐم اى ﭘﮫﻠوان

ﮔــﺮد ﻣﮫـﺮاب روﺷــن روان
زن ُ

ھﻣـﺎن ﻣــﺎم روداﺑـﮥ ﻣــﺎھـــﺮوى

ﮐﻪ دﺳﺗﺎن ھﻣﻰ ﺟﺎن ﻓﺷﺎﻧدﺑﺮوى

ھﻣـﻪ دودﻣــﺎن ﭘﻳش ﻳـﺰدان ﭘﺎک

ﺷـب ﺗﻳـﺮه ﺗـﺎ ﺑـﺮﮐﺷد روزﭼـﺎک

ھﻣﻪ ﺑﺮﺗـو ﺧـواﻧﻳم و زال آﻓـﺮﻳن

ھـﻣـﺎن ﺑﺮﺟـﮫﺎن دارﺷــﺎه زﻣﻳن

٢٧

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ
ﮐﻧون آﻣدم ﺗﺎ ھواى ﺗــو ﭼـﻳﺳت

ﺑﮐﺎﺑل ﺗﺮادﺷﻣن ودوﺳـت ﮐﻳﺳت

اﮔـﺮ ﻣﺎ ﮔــﻧﻪ ﮐـﺎر و ﺑـد ﮔوھـﺮﻳم

ﺑدﻳن ﭘـﺎدﺷﺎھﻰ ﻧـﻪ اﻧـدر ﺧورﻳم
ُ
ﺑﮐـش ُﮐﺷﺗـﻧﻰ ،ﺑﺳﺗـﻧﻰ را ﺑــﺑـﻧد

دل ﺑﻰ ﮔﻧـﺎھـﺎن ﮐـﺎﺑــل ﻣــﺳـــوز

ﮐـﺰان ﺗﻳــﺮﮔﻰ اﻧـدر آﻳـد ﺑــﺮوز

ﺳﺧﻧـﮫﺎ ﭼـو ﺑﺷﻧﻳد ازو ﭘـﮫـﻠـوان

زﻧﻰ دﻳد ﺑـﺎ رأى و روﺷـن روان

ﺑﺮخ ﭼون ﺑﮫﺎر و ﺑﺑﺎﻻ ﭼو ﺳـﺮو

ﻣﻳﺎﻧش ﭼـو ﻏـﺮو وﺑـﺮﻓﺗن ﺗـذرو

ﭼﻧـﻳن داد ﭘـﺎﺳﺦ ﮐـﻪ ﭘـﻳﻣـﺎن ﻣن

درﺳـﺗﺳت اﮔـﺮ ﺑﮔﺳﻠــد ﺟﺎن ﻣن

ﺗو ﺑﺎ ﮐﺎﺑـل و ھﺮﮐﻪ ﭘﻳوﻧد ُﺗﺳت

ﺑﻣﺎﻧـﻳد ﺷــﺎدان و دل ﺗــﻧــدرﺳت

ﻣـن اﻳﻧک ﺑـﭘﻳش ﺗـوام ﻣﺳـﺗﻣـﻧـد

ﺑـدﻳــن ﻧﻳﺰ ھﻣـداﺳــﺗﺎﻧـم ﮐﻪ زال
زﮔﻳﺗﻰ ﭼـو روداﺑـﻪ ﺟـوﻳـد ھﻣﺎل
ﺳﺎم ﺑﻪ ﺳﻳﻧدﺧت اطﻣﻳﻧﺎن داد ﮐﻪ دﻳﮔﺮ زارى و ﻻﺑﻪ ﻧﮐﻧد و او ﺑﻪ
ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧوﺷﺗﻪ و زال را ﺑﻪ درﺑﺎر ﻓﺮﺳﺗﺎده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ھﻧﺮ ﺧود دل ﺷﺎه را
ﺑدﺳت آورد و ﭘﻳﻣﺎن ﭘﯾوﻧد زال و روداﺑﻪ اﺳﺗوار ﮔﺮدد .ﺳﻳﻧدﺧت از ﺷﻧﻳدن
ﺳﺧﻧﺎن ﺳﺎم  ،ﺷﺎدﻣﺎن ﺷد و از ﺳﺎم ﺧواﺳت ﺗﺎ ﻣﮫﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﮔﺮدد:
ﺑدو ﮔﻔت ﺳﻳﻧدﺧت اﮔـﺮ ﭘﮫﻠـوان

ﮐﻧد ﺑﻧده را ﺷﺎد و روﺷن روان

ﭼﻣـﺎﻧــد ﺑﮐﺎخ ﻣـن اﻧـدر ﺳﻣـﻧـد

ﺳــﺮم ﺑـﺮ ﺷــود ﺑـﺎﺳﻣـﺎن ﺑـﻠﻧـد

ﺑﺧﻧـده ﺑـــدو ﮔــﻔـت ﺳﺎم دﻟــﻳــﺮ

ﮐﺰ اﻧدﻳﺷﻪ دﻟﺮا ﻣﮐن ھﻳﭻ ﺳﻳـﺮ

ﺑــﺮاﻳـد ﺑﮐـﺎم ﺗــو اﻳن ﮐــﺎر زود

ﭼو ﺑﺷﻧﻳد ﺳﻳـﻧدﺧت ﭘوزش ﻧﻣود

ﺳﻳﻧدﺧت ﺷﺎدﮐﺎم از ﻧﺰد ﺳﺎم ﺑﻪ ﺧﻳﻣﮥ ﺧود ﺑﺎزﮔﺷت و ﭘﻳﮐﻰ ﺗﻳﺰ ﺗگ ﺑﻪ
ﮐﺎﺑل ﻓﺮﺳﺗﺎد و از ﻣوﻓﻘﻳت ﺗدﺑﻳﺮﺧود ﺑﻪ ﻣﮫﺮاب ﻣﮋده داد و اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﺰودى ﺧود
ﻧﻳﺰ ﺑدﻧﺑﺎل ﭘﻳک راھﻰ ﮐﺎﺑل ﺧواھد ﺷد.
دوم روز ﭼــون ﭼﺷﻣـﮥ آﻓﺗـﺎب

ﺑـﺟﻧﺑﻳد و ﺑﻳدارﺷد ﺳﺮ زﺧواب

ﮔﺮاﻧﻣﺎﻳﻪ ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﻧـﮫـﺎد روى

ﺑــدرﮔـﺎه ﺳـﺎﻻر دﻳــﮫـﻳم ﺟـوى
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روا رو ﺑــﺮآﻣـد ز درﮔـﺎه ﺳــﺎم

ﻣـﻪ ﺑـﺎﻧــوان ﺧواﻧـدﻧـدش ﺑـﻧـﺎم

ﺑﻳﺎﻣـد ﺑﺮ ﺳﺎم و ﺑــﺮدش ﻧـﻣـﺎز

ﺳـﺧــن ﮔﻔـت ﺑﺎ او زﻣﺎﻧﻰ دراز

ﺑدﺳﺗـورى ﺑــﺎز ﮔﺷـﺗـن ﺑـﺟـﺎى

ﺷـدن ﺷـﺎدﻣﺎن ﭘﻳش ﮐﺎﺑل ﺧداى

ورا ﺳﺎم ﻳـل ﮔﻔت ﺑﺮﮔﻳـﺮ و رو

ﺑﮔـو آﻧـﭼـﻪ دﻳـدى ﺑﻣـﮫﺮاب ﮔـو

ﺳـﺰاوار او ﺧـﻠـﻌـت آراﺳـﺗـﻧـد

زﮔﻧﺞ آﻧﭼﻪ ﭘﺮﻣـﺎﻳﻪ ﺑﺮﺧواﺳﺗـﻧد

ھم ازﺑﮫﺮﻣﮫﺮاب وﺳﻳﻧـدﺧت ﺑﺎز

ھــم از ﺑــﮫــﺮ روداﺑـﮥ دﻟـﻧــواز

ﺑﮐﺎﺑل دﮔـﺮ ﺳﺎم را ھـﺮﭼـﻪ ﺑـود

زﺑـﺎغ و زﮐﺎخ و زﮐﺷت و درود
ﮔﺮﻓت وﻳﮐﻰ ﺳﺧت ﭘﻳﻣﺎن ﺑﺑﺳت

ﺑﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺧﺷﻳدودﺳﺗش ﺑدﺳت
ﺳﺮاﻓﺮاز ُﮔﺮدى و ﻣﺮدى دوﻳﺳت
ﺑـدوداد وﮔﻔﺗش ﮐﻪ اﮐﻧون ﻣﺎﻳﺳت

ﺳﻳﻧدﺧت ﻣظﻔﺮاﻧﻪ ﺑﮐﺎﺑل ﺑﺎزﮔﺷت و آﻧﭼﻪ از ﺳﺎم دﻳده و ﺷﻧﻳده ﺑود ﺑﺎ
ﻣﮫﺮاب در ﻣﻳﺎن ﮔذاﺷت .دل ﻣﮫﺮاب از ﺧوﺷﻰ ﭼﻧﺎن ﺷﺎدﮔﺷت ﮔﻪ ﮔوﺋﻰ درﮐﺎﻟﺑد
ﺑﻳﺟﺎن روح دﻣﻳده ﺑﺎﺷد .ﺳﻳﻧدﺧت از رﺿﺎﺋﻳت ﺳﺎم ﺑﻪ ﭘﻳوﻧد زال و روداﺑﻪ ﻧﻳﺰﺑﻪ
ﻣﮫﺮاب اطﻣﻳﻧﺎن داد و ﺑﻪ آراﺳﺗن ﺟﺷن ﻋﺮوﺳﻰ روداﺑﻪ ﭘﺮداﺧت .در ﭘﺎﻳﺎن
رﺳﺎﻟت ﺳﻳﻧدﺧت دﻗﻳﻘﻰ ﭼﻪ ﺣﮐﻳﻣﺎﻧﻪ ﻣﻳﮔوﻳد:
زن و مـرد را از بلــنـدى مـنش
ســوى کـاخ دل نــيـز بشتـافـتى

سـزد گربرآيد سراز سر زنـش
کنــون ھرچه جستى ھمى يافتى

جشن عروسى رودابه در کاخ زرنگار:
از آﻧﺳوى ﭘﻳﮐﻰ ﺗﻧد رو از ﺟﺎﻧب زال رﺳﻳد ﮐﻪ ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﻳﻣﺎن
دوﺳﺗﻰ ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﻣﮫﺮاب ﻣواﻓﻘت ﮐﺮده و ﺑﺰودى زال ﻣﮫﻣﺎن ﮐﺎﺑل ﻣﻳﮔﺮدد.از
اﻳن ﻣﮋده د ﻟﮫﺎى ﻣﮫﺮاب و ﺳﻳﻧدﺧت و روداﺑﻪ ﭼون ﺑﮫﺷت ﺧﺮم ﺷدﻧد:
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چنان شاد شـد شاه کابـلـستان
که بيجان شده بـاز يـابـد روان
چـوبشنيد سيـندخت ازاو بازگشت

بدو گفت رودابـه کاى شـاه زن
من از خاک پاى تـو باليـن کنم
ز تــوچشم اھـريـمنان دور باد
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ز پيـونـد خـورشـيد زابلسـتـان
و يـا پيـرسـر مـرد گردد جوان
بــر دخــتـر آمـد سرايـنــده راز
سـزاى ستـايـش بھـر انـجـمـن
بـفـــرمانــت آرايـش ديـن کـنـم
دل و جـان تــو خـانـۀ سور باد

ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﻪ آراﻳش ﮐﺎخ ﭘﺮداﺧت ﺗﺎ ازﺷﺎه داﻣﺎد زاﺑﻠﺳﺗﺎﻧﻰ ﭘذﻳﺮاﺋﻰ ﮐﻧد.
ﮐﺎخ ﺷﺎه ﮐﺎﺑل ﭼون ﺑﮫﺷت ﺧﺮم و آراﺳﺗﻪ ﮔﺮدﻳد و ﺗﺧت زرﻳن ﺑﺮﻧﮫﺎدﻧد .روداﺑﻪ
در ﺧﺎﻧﻪ زرﻧﮔﺎر ﺑﺧود ﭘﺮداﺧت ،ﮐﺎﺑل ﭘﺮ از رﻧگ و ﺑوى و ﭘﺮ از ﺧواﺳﺗﻪ ﺷد.
ﭘﻳﻼن را ﺑﻳﺎراﺳﺗﻧد و زﻣﻳن را ﺑدﻳﺑﺎى روﻣﻰ ﺑﭘﻳﺮاﺳﺗﻧد .راﻣﺷﮔﺮان ﮔﺮد آﻣدﻧد.
ﮐﺎﺑل زﻣﻳن ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ﺑﺻورت ﺑﮫﺷت ﺑﺮﻳن ﺷد .آﺋﻳن ﻧﻳﺎﮐﺎن را ﮐﺎر ﺑﺳﺗﻧد.
ﺷﺎه و ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻳک ﺗﺧت ﺑﺮ ﻧﺷﺎﻧدﻧد و زر و ﮔوھﺮ ﺑﺮاﻓﺷﺎﻧدﻧد .ﺑﺮﺳﺮ ﺷﺎه اﻓﺳﺮ
زرﻧﮔﺎر وﺑﺮ ﺗﺎرک ﻣﺎه ﮔوھﺮ ﺷﺎھوار درﺧﺷﻳد .وﻗﺗﻰ ﺷﺎھدﺧت ﮐﺎﺑل ﺟﻔت ﻓﺮزﻧد
ﺷﺎه زاﺑل ﮔﺮدﻳد ،ﻣﮫﺮو دوﺳﺗﻰ ﻗﺻﻪ ﺷﺎن را ﺑﺮوز ﮔﺎرﺳﭘﺮد .ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮﺳﺎﻧد .دﻗﻳﻘﻰ ﭼﻪ زﻳﺑﺎ اﻳن ﺻﺣﻧﻪ ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺻوﻳﺮ ﮐﺷﻳده ﮐﻪ ﺟﺎى آﻧﺳت آﻧﺮا
اززﺑﺎن دﻗﻳﻘﻰ ﻧﻳﺰﺑﺷﻧوﻳم :
ﺑﻳﺎراﺳت اﻳوان ﭼــو ﺧﺮم ﺑﮫﺷت

ﮔﻼب وﻣﻰ وﻣــﺷک وﻋﻧـﺑﺮﺳﺮﺷت

ﺑـﺳﺎطـﻰ ﺑﻳـﻔـﮐـــﻧـد ﭘــﻳـﮐﺮ ﺑـﺰر

زﺑــﺮﺟـد درو ﺑـﺎﻓـﺗﻪ ﺳـﺮ ﺑـــﺳﺮ

دﮔـﺮﭘﻳﮐﺮش ﮔـوھــﺮ آﮐـﻧـده ﺑـود

ﻣﻳــﺎن ﮔــﮫـﺮ ﻧﻘـش ھﺎ ﮐـﻧـده ﺑـود

ز ﻳﺎﻗـوت ﻣـﺮﺗﺧت را ﭘـﺎﻳــﻪ ﺑود

ﮐـﻪ ﺗﺧـــت ﮐﻳﺎن ﺑـودوﭘﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑود

ﺑﻳﺎراﺳت روداﺑـﻪ راﭼـون ﺑﮫـﺷت

ﺑﺮو ﺑـﺮﺑﺳﻰ ﺟـﺎدوﺋﻲ ھـﺎ ﻧوﺷـت

ﻧﺷﺎﻧــدش ﺑـﺮ آن ﺧـﺎﻧـﻪ زرﻧﮔـﺎر

ﮐﺳـﻰ را ﺑــﺮ او ﻧــدادﻧــــد ﺑـــﺎر

ھــﻣـﻪ ﮐﺎﺑﻠــﺳﺗـﺎن ﺷـــد آراﺳــﺗـﻪ

ﭘﺮ از رﻧگ و ﺑـوى و ﭘــﺮازﺧـواﺳـﺗﻪ

ھـﻣـﻪ ﭘﺷـت ﭘــﻳـﻼن ﺑـﻳـﺎراﺳﺗـﻧـد

ﺑﻪ دﻳـﺑــﺎى روﻣـﻰ ﺑـﭘــﻳـﺮاﺳﺗـــﻧـد
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ﻧﺷﺳﺗـﻧد ﺑـﺮ ﭘـﻳـل راﻣﺷـــﮔــﺮان

ﻧـﮫــﺎدﻧـد ﺑـــﺮﺳـﺮ ز زر اﻓﺳـﺮان

ﻓﺷﺎﻧﻧد ﺑﺮﺳـﺮھﻣـﻰ ﻣﺷک و زر
ﮐﻧــﻧد از ﮔـــﻼب و زﻣﻰ ﺧـﺎک ﺗﺮ
ﮐﺎﺑل ﺑﺮاى ﺑﺮﭘﺎﺋﻰ ﺟﺷن ﻋﺮوﺳﻰ آﻣﺎده ﮔﻰ ﻣﻳﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻧﺎﮔﻪ ﻓﺮﺳﺗﺎدۀ
دﻳﮔﺮى از ﺳوى ﺳﺎم رﺳﻳد و ﭘﻳﻐﺎم داد ﮐﻪ ﺳﺎم و زال در راه ورود ﺑﻪ ﮐﺎﺑل
اﺳﺗﻧد.
ﺑــﺰد ﻧﺎى روﺋـﻳـن و ﺑﺮﺑﺳت ﮐـوس

ﺑﻳﺎراﺳت ﻟﺷﮐﺮ ﭼـو ﭼﺷم ﺧــﺮوس

اﺑـﺎ ژﻧــده ﭘــﻳـــﻼن و راﻣﺷـﮔــﺮان

زﻣﻳن ﺷـد ﺑﮫـﺷـت ازﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان

زﺑس ﮔــوﻧﻪ ﮔـون ـﭘﺮﻧﻳﺎﻧﻰ درﻓــش

ﭼﻪ ﺳﺮخ وﭼﻪ ﺳﺑـﺰوﭼﻪ زردوﺑﻧﻔش

ﺗـو ﮔـﻔﺗﻰ ﻣﮔﺮروز اﻧﺟـﺎﻣش اﺳـت

ﻳﮐﻰ رﺳﺗﺧـﻳﺰاﺳت ﻳﺎ راﻣـش اﺳت

ھـﻣﻰ رﻓـت زﻳﻧﮔـوﻧﻪ ﺗﺎ ﭘـﻳـش ﺳﺎم

ﻓـﺮود آﻣـد از اﺳـپ و ﺑﮔـذارد ﮔـﺎم

ﮔـﺮﻓﺗــش ﺟـﮫـﺎن ﭘــﮫـﻠوان در ﮐـﻧﺎر

ﺑـﭘـﺮﺳـﻳـدش ازﮔــــﺮدش روزﮔــﺎر

ً
ﺷــﻪ ﮐــﺎﺑـﻠــﺳﺗـﺎن ﮔـﺮﻓــت آﻓــﺮﻳـن

ﭼـﻪ ﺑـﺮﺳـﺎم و ﺑﺮزال زر ھﻣﭼﻧـﻳـن

ﻧــﮫـــــﺎد از ﺑـــــﺮ ﺗـــﺎرک زال زر

ﻳـﮐـﻰ ﺗــﺎج زرﻳــن ﻧﮔـﺎرش ﮔـﮫـﺮ

ﺑـش و ﻳﺎل اﺳـﭘﺎن ﮐـﺮان ﺗـﺎ ﮐــﺮان

ﺑﺮاﻧـدوده ﻣﺷک و ﻣﻰ و زﻋـﻔـﺮان

ھﻣﻪ ﭘﺷت ﭘـﻳﻼن ﭘﺮازﮐـوس وﻧـﺎى

درو دﺷـت ﭘـﺮﺑـﺎﻧگ ﻧـﻐـﻣﻪ ﺳﺮاى

ﺑﺮون رﻓــت ﺳﻳﻧــدﺧت ﺑﺎ ﺑﻧـدﮔــﺎن

ﻣـﻳــﺎن ﺑـﺳﺗﻪ ﺳﻳــﺻـد ﭘـﺮﺳﺗﻧـدﮔﺎن

ﻣــﺮآن ھــﺮﻳـﮐﻰ را ﻳـﮐﻰ ﺟـﺎم زر

ﺑـدﺳت اﻧـدرون ﭘﺮ زﻣﺷک و ﮔﮫـﺮ

ھــــﻣﻪ ﺳﺎم را آﻓـــﺮﻳن ﺧــواﻧــدﻧـد

وزان ﺟﺎﻣــﮫﺎ ﮔـــوھــﺮ اﻓـﺷﺎﻧــدﻧـد

ز دﻳــﻧــﺎر و از ﮔــوھـــﺮ ﭘــﺮ ﺑـﮫﺎ

ﻧـــﺑــودى درم را در آﻧـﺟــﺎ ﺑــﮫــﺎ

ﺑﺧﻧــدﻳد وﺳﻳﻧدﺧـت را ﺳـﺎم ﮔﻔــت

ﮐﻪ روداﺑـﻪ راﭼـﻧد ﺧواھﻰ ﻧﮫـﻔــت؟

ﺑـﺮﻓـﺗــﻧـد زى ﺧـﺎﻧـــﮥ زرﻧـــﮔــﺎر

ﮐـﺟـﺎ اﻧــدرون ﺑـــود ﺧــﺮم ﺑــﮫــﺎر

ﻧﮔـﺎه ﮐـﺮد ﺳﺎم اﻧـدران ﻣﺎھـﺮوى

ﻳﮐﺎ ﻳک ﺷﮔـﻔـﺗﻰ ﺑـﻣـﺎﻧـد اﻧـدر وى

ﺑـﻔــﺮﻣـود ﺗــﺎ ﻣﮫـﺮاب رﻓــت ﭘﻳش

ﺑـﺑﺳﺗـﻧد ﻋـﮫــدى ﺑﺂﺋــﻳــن و ﮐــﻳش
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ﺑﻳک ﺗﺧـت ﺷـﺎن ﺷـﺎد ﺑـﻧﺷﺎﻧــدﻧــد
ﺳـــﺮ ﺷــﺎه ﺑـﺎ اﻓـــﺳﺮ زرﻧـــﮔــﺎر

ﻋﻘـﻳـق و زﺑــﺮﺟــد ﺑـﺮ اﻓـﺷـﺎﻧـدﻧــد
ﺳـﺮ ﻣـﺎه ﺑــﺎ ﮔـــوھـــﺮ ﺷـــﺎھــوار

ﺑـﻳــﺎورد ﭘــس دﻓـــﺗـﺮ ﺧــواﺳــﺗــﻪ

ھــﻣــﺎن ﻧﺳـــﺧـﮥ ﮔـــﻧـــﺞ آراﺳــﺗـﻪ

ﺑﺮو ﺧواﻧــد از ﮔـﻧﺟﮫﺎ ھـﺮﭼـﻪ ﺑـود

ﮐـﻪ ﮔـوﺷﺎن ﻧﻳـﺎرﺳت ﮔﻔـﺗـن ﺷـﻧود

ﺑـﺑودﻧد ﻳک ھﻔــﺗﻪ ﺑﺎ ﻧـﺎى و رود
اﺑﺎ ﺳـور ﺟﺷـن وﺧـﺮام و ﺳـﺮود
ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺟﺷن ﻋﺮوﺳﻰ روداﺑﻪ در ﮐﺎخ زرﻧﮔﺎر ﺑﺮﮔﺰار و ﮐﺎﺑل زﻣﻳن
ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ﺑﺻورت ﺑﮫﺷت ﺑﺮﻳن ﺷد .آﺋﻳن ﻧﻳﺎﮐﺎن را ﮐﺎر ﺑﺳﺗﻧد .ﺷﺎه و ﻣﺎه را
در ﻳک ﺗﺧت ﺑﺮ ﻧﺷﺎﻧدﻧد و درﻗدم ھﺎﯾﺷﺎن زر و ﮔوھﺮ ﺑﺮاﻓﺷﺎﻧدﻧد .ﺑﺮﺳﺮ ﺷﺎه
اﻓﺳﺮ زرﻧﮔﺎر وﺑﺮ ﺗﺎرک ﻣﺎه ﮔوھﺮ ﺷﺎھوار درﺧﺷﻳدن ﮔﺮﻓت و ﺷﺎھدﺧت ﮐﺎﺑل
ﺟﻔت ﻓﺮزﻧد ﺷﺎه زاﺑل ﮔﺮدﻳد.
ﺳﺎم ﭼﻧد ﮔﺎھﯽ درﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧد وﭼون ﻗﺻدﺑﺎزﮔﺷت ﻧﻣود،ﺳﭘﺎه
راﺧﺑﺮداد ﺗﺎ آﻣﺎده ﺳﻔﺮﺷوﻧد.ھﻔﺗﻪ ﺑﻌد زال زر ﻧﯾﺰآھﻧگ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﻧﻣود وﻓﺮﻣود ﺗﺎ
ﮐﺟﺎوه ای آﻣﺎده ﮐﻧﻧد وﭼون ﮐﺟﺎوه ﺑﺰﯾﺑﺎﺋﯽ ﺗﺧﺗﯽ آراﺳﺗﻪ ﺷد ،روداﺑﻪ را درآن
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﻧﻣود وآھﻧگ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﮐﺮد.ﺳﯾﻧدﺧت وﻣﮫﺮاب ﺷﺎه ﻧﯾﺰ ﺷﺎھدﺧت را ھﻣﺮاھﯽ
ﮐﺮدﻧد وﭼون ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن رﺳﯾدﻧد ،ﺳﺎم در ﻧﯾﻣﺮوز دﮔﺮﺑﺎره ﺟﺷن اراﺳت.آﻧﮔﺎه
زال را ﻓﺮا ﺧواﻧد وﮔﻔت»:ﺧدا را ﺳﭘﺎس ﻣﯾﮔوﯾم ﮐﻪ ﺗو ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﻪ آرزوﯾت
رﺳﯾدی .اﮐﻧون ھﻧﮔﺎم آن ﻓﺮارﺳﯾده اﺳت ﮐﻪ ﻣن ﺳﭘﺎه ﺑﺮدارم وراھﯽ ﮔﺮﮔﺳﺎران
وﻣﺎزﻧدران ﺷوم ﺗﺎ آﺷوﺑﮔﺮان را ﮔوﺷﻣﺎل دھم .ﺗو را ﺑﺮﺟﺎﯾﮔﺎه ﺧوﯾش ﺑﻪ
ﺳﺮوری ﻧﯾﻣﺮوز ﻣﯽ ﻧﺷﺎﻧم ﺗﺎ از ﮐﺷور ﻧﯾﻣﺮوزﭘﺎﺳداری ﮐﻧﯽ وﺑﻪ اﺑﺎدی و
دادﮔﺮی در ﻧﯾﻣﺮوز ﺑﭘﺮدازی ودل ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺎدﮐﻧﯽ!
ﺳــﺮﻣـﺎه ﺳــﺎم ﻧــﺮﻳـﻣــﺎن ﺑــﺮﻓـت

ﺳـوى ﺳﻳﺳﺗﺎن روى ﺑﻧـﮫﺎد ﺗﻔـت

ازآن ﭘـس ﮐﻪ او رﻓــﺗﻪ ﺑد زال ﺑـﺎز

ﺑﺷـﺎدى ﻳﮐﻰ ھﻔـﺗﻪ ﺑـﮔﺮﻓــت ﺳـﺎز

ﻋــﻣﺎرى و ﺑﺎﻻى ھــودج ﺑﺳﺎﺧـت

ﻳﮐﻰ ﻣﮫــد ﺗﺎ ﻣـــﺎه را در ﻧﺷﺎﺧت

ﭼوﺳﻳﻧدﺧت وﻣﮫﺮاب وﭘﻳوﻧدﺧوﻳش

ﺳــوى ﺳﻳﺳﺗﺎن ره ﮔـﺮﻓﺗـﻧـد ﭘـﻳش
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ﺑﺮﻓــﺗـﻧد ﺷـﺎدان دل وﺧــوش ﻣﻧش

ﭘــﺮ ازآﻓـﺮﻳـن ﻟب زﻧـﻳﮐﻰ دھــش

رﺳــﻳـدﻧـد ﭘـــﻳـﺮوز در ﻧـﻳــﻣــﺮوز

ھﻣﻪ ﺷــﺎد و ﺧﻧدان و ﮔﻳﺗﻰ ﻓـﺮوز

ﻳــﮐﻰ ﺑــﺰم ﺳـﺎم آﻧﮔـﮫﻰ ﺳﺎزﮐـﺮد

ﺳــﻪ روز اﻧدران ﺳﺎز ﺑﮔﻣﺎز ﮐـﺮد

ﺳـــﭘـﺮد آﻧﮔﮫـﻰ ﭘــﺎدﺷﺎھﻰ ﺑــﺰال

ﺑــﺮون ﺑــﺮد ﻟﺷﮐﺮ ﺑـﻔــﺮﺧﻧده ﻓﺎل

ﺳوی ﮔـﺮﮔﺳﺎران ،ﺳــوی ﺑﺎﺧــﺗـﺮ

درﻓـش ﺧﺟﺳﺗﻪ ﺑﺮاﻓـﺮاﺧــت ﺳــﺮ

ﺑﺷد ﺳﺎم ﻳک زﺧـم و ﺑﺷﺳت زال

ﻣﻰ و ﻣـﺟـﻠس آراﺳــت ﻓﺮخ ھﻣﺎل

ﭼــو روداﺑــﻪ ﺑــﻧﺷﺳت ﺑﺎ زال زر
ﺑـﺳﺮ ﺑــﺮﻧـﮫــﺎدش ﻳــﮐﻰ ﺗــﺎج زر
در اﻳن داﺳﺗﺎن ﻧﮐﺗﻪ ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ وﺟﺎﻟب آزادى زن در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳﺮاﺳت،
روداﺑﻪ وﻗﺗﻰ اوﺻﺎف زال را از زﺑﺎن ﭘدر ﻣﻳﺷﻧود ،و ﭘﺮﺳﺗﻧدﮔﺎن ھﻧﺮ و ﮐﻣﺎل
زال را ﺑﻪ او ﺑﺎزﻣﻳﺮﺳﺎﻧﻧد  ،ﺗﺻﻣﻳم ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ زال را ﻣﻳﮔﻳﺮد و او را ﺑﻪ ﮐﺎخ
ﺧود ﻣﮫﻣﺎن ﻣﻳﮐﻧد وﺷﺑﻰ را ﺑﺎ او ﺑﮐﺎم دل ﺑﻪ ﺻﺑﺢ ﻣﻰ آورد.

 -٣رودابه ،شاھدخت کابل :
روداﺑﻪ دﺧﺗر ﻣﮫراب ﺷﺎه ﮐﺎﺑل و ﺳﯾﻧدﺧت ﺧرﻣﻧد ﺗرﯾن زن در
ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ،ھﻣﺳر زال و ﻣﺎدر رﺳﺗم اﺳت .داﺳﺗﺎن دﻟﺑﺎﺧﺗﮔﯽ ھﺎی
»روداﺑﻪ« ﺑﻪ زال و ﭘﯾوﻧد آن ﺷﺎھدﺧت ﺑﺎ »زال« ﺷﮫزادۀ ﭘﯾراﻧﻪ ﺳر
زاﺑﻠﺳﺗﺎن ،در ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﻳﮐﻰ از زﻳﺑﺎ ﺗرﯾن و ﻟطﻳف ﺗرﻳن و دﻟﭼﺳپ
ﺗرﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎى ﻋﺷﻘﻰ اﺳت.
دﻗﻳﻘﻰ ﺷﻳﺮﻳن ﮐﻼم،در

ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺗﺻوﻳﺮى ﺑس زﻳﺑﺎ و دﻟﮐش از روداﺑﻪ

ﺑدﺳت ﻣﻳدھد ﮐﻪ ﮔوﻳﻰ ﺷﺎﻋﺮ در ھﻧﮔﺎم ﮐﺷﻳدن آن ﺗﺻوﯾﺮ در ﺧﻳﺎل ﺑدو دل داده
اﺳت .ﺑﻪ اﯾن ﺗﺻوﯾﺮﮔﺮی در ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد:
ز سرتـا به پـايـش بـکـردار عــاج
برآن سفت سيمين دو مشکين کمند

بـرخ چون بھشت و بباال چو ساج
سـرش گشــته چون حلقۀ پاى بنـد

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ
رخـانـش چـو گلــنار و لب نار دان
دو چشمش بسان دو نـرگس بباغ
دو ابــرو بـسـان کـــمـــنــد طـــراز
بھشتـيـست ســرتـا ســـر آراستــه

٣٣
ز سيميـن بـرش رستـه دونـار دان
مـــژه تـيــرگـى بــرده از پـــر زاغ
بـرو تــوز پوشيـده از مشـک و ناز
پــر آرايـش و رامــش و خواستـه
ُ

)ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ  ،ﺣﮐﺎﻳت آﻣدن زال ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﮫﺮاب ﮐﺎﺑﻠﻰ (
داﺳﺗﺎن دﻟدادﮔﯽ
زال و روداﺑﻪ از آن
ﺟﮫت ﮐﻪ ھم ﺑﮔذﺷﺗﻪ
ھﺎى دور ﮐﺷورﻣﺎ ﺗﻌﻠق
دارد و ﻧﻳﺰ دراﻳت و
ھوﺷﻳﺎرى ﻳک ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﺗدﺑﻳﺮ و ﻓداﮐﺎر را ﺑﻳﺎن
ﻣﻳﮐﻧد ،اﻳﻧﺟﺎ از ﻗﻠم ﻳک
داﻧﺷور ﻧﺎﻣدار ﮐﺷور
)ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﭘﮋواک ﮐﻪ
ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ﻗﺑل آﻧﺮا از
ﻧظم

ﺑﻪ

درآورده(

ﻧﺛﺮ

ﺷﻳوا

ﺑﺎ

اﻓﺰاش

اﺑﻳﺎﺗﻰ ﭼﻧد از ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎز ﺗﺎب ﻣﻰ ﻳﺎﺑد .

رودابه شاھدخت کابل

ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان در ﺑﺎر ﻣﻧوﭼﮫﺮ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواى ﺳﻳﺳﺗﺎن و زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﺗﺎ
ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن اﺳت .در ﺷﺑﺳﺗﺎن ﺳﺎم ﭼﻠﭼﺮاﻏﻰ ﻣﻳدرﺧﺷﻳد ﮐﻪ دﻵرام ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان
ﺑود .دﻵرام ﮐﻪ رﺧش ﭼون ﮔﻠﺑﺮگ و ﻣوﻳش ﭼون ﻣﺷک ﻣﻌﻧﺑﺮ ﺑود ،ﺳﺮاﻧﺟﺎم از
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ﺳﺎم ﺑﺎر ﮔﺮﻓت و اﻳن ﺑﺎر ھﺮ روز ﺑﻳﺷﺗﺮ ﺑﺮ ﺗن زﻳﺑﺎﻳش ﺳﻧﮔﻳﻧﻰ ﻣﻳﮐﺮد .ﺑﺎﻻﺧﺮه
دﻵرام ﺳﺑک ﺑﺎرﺷد و ﻓﺮزﻧدى ﺑﺮوﺷﻧﺎﻳﻰ ﺧورﺷﻳد ﺑدﻧﻳﺎ آورد:
زمادر جدا شد بــدان چنــد روز
بچھره نکو بــود بـرسـان شيـد
پسر چون زمادر بديــنگونه زاد

نگارى چو خورشيد گيتى فروز
وليکــن ھمه موى بودش سپيد
نکـــردنـد يک ھفته بـرسام يـاد

ﭼون زال را ھﻣﻪ ﻣوى ﺳﭘﻳد ﺑود ھﻔت روز ﺗﻣﺎم ﺑﺮ ﺳﺎم ﻳﺎد ﻧﮐﺮدﻧد و آن
ﺧورﺷﻳد را در ﺷﺑﺳﺗﺎن ﻧﮫﺎن داﺷﺗﻪ ﺑودﻧد .ﺗﺎ آﻧﮐﻪ داﻳﻪ ﻧﺮﻳﻣﺎن ﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان
اﻧدر اﻣد و آن ﺳﺧن ﺑﺎزﮔﻔت  ،از ﺗﺧت ﻓﺮود آﻣدو ﺳوى ﺷﺑﺳﺗﺎن ﺷد .ﭼون
ﻓﺮزﻧد را ﭘﻳﺮﺳﺮ ﻳﺎﻓت ازﺟﮫﺎن ﻳﮐﺳﺮه ﻧﺎ اﻣﻳد ﺷد  ،ﺑﻪ ﻧﻳﺎﻳش درآﻣدو از
دادارﻓﺮﻳﺎد ﺧواﺳت و ﻣﺮگ ﻧﻳﺎزﮐﺮد.
يکى پير سر پـور پـرمـايه ديد
ھمه موى اندام او ھمچو بـرف

که چون او نديد و نه از کس شنيد
و ليکن به رخ سرخ بود و شگـرف

»ﺳﺎم ،ﺑﭼﻪ را ﭼون ﺑﭼﻪ اھﺮﻳﻣن ﭘﻧداﺷت .از ﺧﻧده آﺷﮐﺎر وﻧﮫﺎن ﻣﮫﺎن
ً
ﻓورا
ھﺮاﺳﻳد وﺑﻔﺮﻣود ﺗﺎ زال را ﺑﺮدارﻧد و از آن ﺑوم وﺑﺮ دور ﺑﮔذارﻧد .اﻳن ﺳﺗم
اﻟﺑﺮزﮐوه ﮔذاﺷﺗﻧد وﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد.
ﺑﺮ ﮐودک ﺷﻳﺮﺧوار روا ﺷد .او را ﺑﺮ ﻓﺮاز ُ
روزﮔﺎرى دراز ﺑﺮاﻳن ﺑﺮآﻣد .ﺟﮫﺎن آﻓﺮﻳن از آن ﮐﺎر ﺑﺮ ﺳﺎم ﺧﺷﻣﮔﻳن ﺷد ،ﺗﻧش
را ﺑﺮﻧﺞ ﺳﭘﺮد ،او را ﺑﻪ ﺗﻳﻣﺎر ھﻣﻰ آزﻣود ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ از ﭘﺰﺷﮐﺎن ﮔﻳﺗﻰ او را
درﻣﺎن ﻧﺑود .ﮐودک ﺑدان ﺟﺎﻳﮔﺎه اﻓﺗﺎده ﺑود ،ﮔﺎھﻰ ﺳﺮاﻧﮔﺷت ﻣﻰ ﻣﮐﻳد و زﻣﺎﻧﻰ
ﻣﻳﺧﺮوﺷﻳدﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺳﻳﻣﺮغ را ﺑﭼﻪ ﮔﺮﺳﻧﻪ ﮔﺮدﻳد وﺑﻪ ﭘﺮواز ﺑﺮﺷد .دﻳد ﺷﻳﺮﺧوارى
ﻣﻳﺧﺮوﺷد و ھﻳﭻ ﻣﺎدرى ﻓﺮﻳﺎد او را ﻧﻣﻰ ﻧﻳوﺷد .ﺗﻧش ﺑﺮھﻧﻪ و ﻟﺑش ﺧﺷک اﺳت .
داﻳﻪ او ﺧﺎک و ﮐﮫواره او ﺧﺎر اﺳت .ﺳﻳﻣﺮغ ﻓﺮﺧﻧده ﺑﺎل ﭘﺎک دﻳد وﻓﺮود آﻣد و
ﮐودک را از ﮐﮫﺳﺎر ﺑﺮداﺷت و وى را ﺑﻪ ﮐﻧﺎم ﺧود ﺑﺮد وﺑﺎ ﺑﭼﮔﺎﻧش ھﻣﻰ
ﭘﺮورﻳد.ﺑدﻳﻧﮔوﻧﻪ روزﮔﺎرى دراز ﮐودک در آﻧﺟﺎ ﺑود .ﺑﺎ ﺑﭼﮔﺎن ﺳﻳﻣﺮغ و آﺷﻳﺎن
او اﻧس ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﮐﺎرواﻧﻰ ﺑﺮآن ﮐوه ﺑﺮﮔذﺷت  .ﻧﻳک و زﺷت ﭘﻧﮫﺎن ﻧﻣﻰ
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ﻣﺎﻧد .ﻧﺷﺎن زال در ﺟﮫﺎن ﭘﺮاﮔﻧده ﺷد و از آن ﻧﻳک ﭘﻰ ﺑﻪ ﺳﺎم ﻧﺮﻳﻣﺎن آﮔﮫﻰ
رﺳﻳد ،ﺑدﻳﻧﮔوﻧﻪ ﻧﺎﺧوﺷﻰ از ﺗﻧش ﻳﮐﺳﺮه رﻓت.
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
ﻣﻰ آﻳد و او را از ﺷﺎخ ﺑﺮوﻣﻧدى ﻣﮋده ﻣﻳدھد .ﭼون ﺑﻳدارﺷد ،ﻣؤﺑدان را ﺑﺧواﻧدو
از اﻳن در ﭼﻧدﮔوﻧﻪ ﺳﺧن ﺑﺮاﻧد .آﻧﭼﻪ از ﮐﺎروان ﺷﻧﻳده و آﻧﭼﻪ در ﺑﺮﮐﺷﺎدﻧد و
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،
وﻟﻰ دوﺑﺎره در ﺧواب دﻳد ﮐﻪ درﻓش ﺑﻠﻧد ﺑﺮ اﻟﺑﺮز ﮐوه ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺗﻪ اﻧد و ﺟواﻧﻰ
ﺧوﺑﺮوى ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﻰ از ﭘﺷت آن ﻣﻰ آﻳد .در دﺳت ﭼﭘش ﻣؤﺑدى و در دﺳت
راﺳﺗش ﺑﺧﺮدان ﻧﺎﻣور رواﻧﻧد .ﻳﮐﻰ از آن ﺑﺧﺮدان ﺳﺎم را ﺳﺮزﻧش ﻧﻣودو از
ﮐﺎر ﻓﺮزﻧد آﮔﮫﻰ داد .ﺑﺎز ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان ﺑﮫﺮاس ﺑﺮﺧﺎﺳت و ﻣوﺑدان را ﺑﺧواﻧد،
ﺳﺮان ﺳﭘﻪ را ھﻣﻪ ﺑﺮﻧﺷﺎﻧد و دﻣﺎن ﺳوى ﮐﮫﺳﺎر ﺑﺮاﻧد ﺗﺎ اﻓﮔﻧده ﺧود را ﺑﺎز ﻳﺎﺑد.
ﮐوه را ﺳﺮ اﻧدر ﭘﺮوﻳن دﻳد ،ﺑﻠﻧدﺗﺮ از ﭘﺮواز ﻋﻘﺎب ﺑود ،ﺳﺗﻳﻐﻰ از آن ﺑﻠﻧد ﺗﺮ
ﮐﺷﻳده ﺑود ﮐﻪ ﮔﺰﻧد ﮐﻳوان را ﺑﺮآن راه ﻧﺑود.
ﺳﺎم ﺑﺮآن ﺳﻧگ ﺧﺎراو ﻧﻳﺮوى ﻣﺮغ ﺳﮫﻣﮔﻳن آﺷﻳﺎن ﻧﮔﺎه ﮐﺮد ،ﺟواﻧﻰ
دﻳدﺑﮐﺮدار ﺧود ﮐﻪ ِﮔﺮد آﺷﻳﺎن ﻣﻳﮔﺷت .راه ﺑﺮﺷدن ﺟﺳت  ،وﻟﻰ ﻧﻳﺎﻓت .روى
ﺑﺮﺧﺎک ﮔذاﺷت و ﻓﺮزﻧد ﺑدرود ﮔﻔﺗﻪ را ﺑﺎز ﺧواﺳت  .ﻧﻳﺎزش ھﻣﺎن ﮔﺎه ﭘذﻳﺮﻓﺗﻪ
ﺷد .ﺳﻳﻣﺮغ از ﻓﺮاز ﮐوه ﻧﮔﻪ ﮐﺮد و ﺳﺎم و ﮔﺮوه او را ﺑداﻧﺳت .آﻧﮔﺎه ﺑﻪ زال
ﮔﻔت  :ﻣن داﻳﻪ و ﭘﺮورﻧده ﺗوام  ،ﺗﺮا »دﺳﺗﺎن« )ﻣﮐﺮ وﻏدر( ﻧﺎم ﻧﮫﺎدم  ،ﭘدرت
ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان ﺑﺳﺮاﻏت آﻣده اﺳت  ،اﮐﻧون رواﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﺮدارﻣت وﺑﻰ آزار
ﻧﺰدﻳک وى ﺑﮔذارﻣت .ﻣن ﺗﺮا ﺑدﺷﻣﻧﻰ از ﺧود دور ﻧﻣﻳدارم ،ﺑﻠﮐﻪ ﺑﺳوى ﭘﺎدﺷﺎھﻰ
ﻣﻳﮔذارﻣت .ﺑودن ﺗو اﻳﻧﺟﺎ ﻣﺮادر ﺧوراﺳت ﻣﮔﺮ ﺗﺮا آﻧﺟﺎ ﻳﮔﻪ از اﻳن ﺑﮫﺗﺮ اﺳت.
ﺑﻌد ﺳﻳﻣﺮغ ﭘﺮﺧوﻳش ﺑﮐﻧد و ﺑﻪ زال داد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺷﮐل ﺑﺰرگ ﺑﺮﺧوردآﻧﺮا
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ﺑﺳوزاﻧد و آﻧﮔﺎه ﭘﺮ ﺑﺮﮔﺷﺎد و زال را ﻧﺰدﻳک ﭘدر ﺑﮔذارد .ﭘدر ﭼون ﺑدﻳدش زار
ﻧﺎﻟﻳد و داد و ﻧﻳﺮوى و ھﻧﺮﺷﺎه ﻣﺮﻏﺎن راﺳﺗود .دل ﺳﺎم از دﻳدار ﻓﺮزﻧد ﺑﺎزﻳﺎﻓﺗﻪ
ﭼون ﺑﮫﺷت ﺑﺮﻳن ﺷد .از ﮐوه ﻓﺮود آﻣد ،ﺟﺎﻣﻪ ﺧﺳﺮواﻧﻪ ﺑﺧواﺳت و ﺗن زال را
ﺑﺎ ﺧﻔﺗﺎن ﭘﮫﻠواﻧﻰ ﭘوﺷﻳد و ﮔﻔت » :ھﻳﭻ آرزو ى ﺑﺮدﻟت ﻧﮔﺳﻠم« ﺳﭘﺎه ﻳﮐﺳﺮه
ﻧﺰدﻳک ﺳﺎم ﺷدﻧد وﺑﺮ ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان آﻓﺮﻳن ﺧواﻧدﻧد .زﻧگ ھﺎى زرﻳن ﺑﺻدا در
آﻣدو ﮐوس ھﺎ ﮔوش آﺳﻣﺎن را ﺧﺮاﺷﻳد .ﺳواران ﻏﺮﻳو ﺑﺮداﺷﺗﻧد و آﻧﮔﻪ ﺑﻪ
ﺧﺮﻣﻰ راه ﺑﮔذاﺷﺗﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﺷﺎدى ﺑﺷﮫﺮ اﻧدر ﺷدﻧد.
از زاﺑل ﺑﻪ ﻣﻧو ﭼﮫﺮآﮔﮫﻰ دادﻧدو اﻓﺳﺎﻧﻪ ﺳﺎم و زال را ﺑﺮاو ﺧواﻧدﻧد .ﺑﻪ
ﻧوذر ﻓﺮزﻧد ﺷﺎه ﻓﺮﻣﺎن داده ﺷد ﺗﺎ ﺳﺎم و زال را ﺑﻪ ﭘﻳﺷﮔﺎه او ﺑﻳﺎورد .ﭼون
ﻧﺰدﻳک ﻣﻧوﭼﮫﺮ رﺳﻳدﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮﭘدر و ﻓﺮزﻧد آﻓﺮﻳن ﺧواﻧد.ﻣﻧوﭼﮫﺮ از دﻳدن
زال ﺷﺎد ﺷد و ﻓﺮﻣود ﺗﺎ او را راه ورﺳم رزم و ﺑﺰم و آﺋﻳن ﺷﺎدﮐﺎﻣﻰ ﺑﻳﺎﻣوزﻧد.
زﻳﺮاﮐﻪ زال ﺟﺰ ﻣﺮغ و ﮐوه ﭼﻳﺰى ﻧدﻳده ﺑود .ﺳﺎم ﮔﻔت ﺑﺎ او ﭘﻳﻣﺎن ﺑﺳﺗﻪ ام ﮐﻪ
ھﻳﭻ آرزو در دﻟش ﻧﮔذارم .ﺷﺎه ﺷﺎدﻣﺎن ﺷد و ﭘﻳﻣﺎن او را ﺳﺗود .آﻧﮔﺎه ﻣﻧوﭼﮫﺮ
ﺟﺷن آراﺳت  .اﺳﭘﺎن ﺗﺎزى زرﻳن ﺳﺗﺎم  ،ﺷﻣﺷﻳﺮھﻧدى  ،دﻳﺑﺎو ﺧﺰ و ﺑﻳﺟﺎده و
زر ﻓﺮاوان داد .ﺑﺮدﮔﺎن روﻣﻰ  ،ﺳﺎﺗﮔﻳن ھﺎى زﻣﺮد و ﺟﺎم ھﺎى ﭘﻳﺮوزه از ﻣﻰ
ﭘﺮﮐﺮدﻧد و ﺑﻪ ﭘﻳش آوردﻧد.ﭼون ﺟﺷن آراﺳﺗﻪ ﺷد ،ﭘﻳﻣﺎﻧﻰ ﺑﺳﺗﻧد و از درﻳﺎى ﭼﻳن
ﺗﺎ درﻳﺎى ﺳﻧد و از زاﺑﻠﺳﺗﺎن ﺗﺎ ھﺎﻣون ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺗﺧت ﭘﻳﺮوزه وﺗﺎج از
ﻣﮫﺮﺑﻳﺟﺎده و ﮐﻣﺮ ﺑﻧد زرﻳن ﺑﻪ ﺳﺎم ﻧﻳﺮم ارزاﻧﻰ ﮔﺮدﻳد .ﮐوس ﺑﺮ ﮐوھﻪ ﭘﻳل ﺑﺳﺗﻪ
ﺷد و ﺳﺎم و زال ﺳوى زا ﺑﻠﺳﺗﺎن روى ﻧﮫﺎدﻧد.
روزﮔﺎرى ﮔذﺷت ﺗﺎ آﻧﮐﻪ زال ھﻧﺮ ھﺎى ﺷﺎھﺎن و ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺑﻳﺎﻣوﺧت.
ﭼون ﺳﺎم ﺑﺳوى ﮔﺮﮔﺳﺎران و ﻣﺎزﻧدران آھﻧگ ﺟﻧگ ﮐﺮد ،ﺳﺮدارى و ﺗﺧت زاﺑل
را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧد ﺑﺎزﮔذاﺷت  .ﭘور ﺳﺎم ﭼﻧدى در زاﺑل دادﮔﺮى ﮐﺮد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻣﺮدم و
ﻣﮫﺎن را ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮداﻧﻳد .ﺗﺎ آﻧﮐﻪ از دورى ﭘدر دل ﺗﻧگ ﺷد .ﺑﺧﺮدان را ﺑﺧواﻧد و
آﻧﮔﺎه ﺑﺎ ﺳواران و ﻣﺮدان داﻧش ﭘﮋوه ﺑﺮاى ﺷﮐﺎر ﺑﺳوى ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﻧﺧﺟﻳﺮﮔﺎه
دوران ﺑود ،ﺑﺗﺎﺧت.
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ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﺳﺗﺮده ﮐﺎم را »ﻣﮫﺮاب« ﻧﺎم ﺑود .ﭼون از ﮐﺎر دﺳﺗﺎن ﺳﺎم آﮔﮫﻰ
ﻳﺎﻓت ﻧﺰد او ﺷﺗﺎﻓت  .زال ﻧﻳﺰ ﭘذﻳﺮه ﺷد .ﺧوان ﭘﮫﻠواﻧﻰ ﻧﮫﺎدﻧد وﺑﺮآن ﺷﺎدﻣﺎن
ﻧﺷﺳﺗﻧد .ﻣﮫﺮاب در ﭘور ﺳﺎم ﻧﮔﺎه ﮐﺮداز دﻳدار او ﺷﺎد ﺷد و دﻟش در ﮐﺎر او ﺗﻳﺰ
ﺗﺮ ﮔﺷت .ﭼون ﻣﮫﺮاب از ﺧوان زال ﺑﺮﺧﺎﺳت  ،ﺑﺎ ﻣﮫﺗﺮان ﺧود ﮔﻔت  » :ﺑﭼﮫﺮ
و ﺑﺑﺎﻻى 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
دﺧﺗﺮى اﺳت ﮐﻪ روﻳش روﺷﻧﺗﺮاز ﺧورﺷﻳد اﺳت و رﺧﻰ ﭼون ﺑﮫﺷت دارد.
ﭘﻳﮐﺮش ﺑﮐﺮدار ﺳﻳم اﺳت  .اﮔﺮ ﻣﺎه ﺟوﺋﻰ ھﻣﺎن روى اوﺳت وﮔﺮﻣﺷک ﺑوﺋﻰ
ھﻣﺎن ﻣوى اوﺳت «.
» ﻣﮫﺮ زال ﺑﺮآن ﻣﺎه روى ﺑﺟﻧﺑﻳد و ﺑﻪ ﻧﺎ دﻳده ﺑﻳﺎد او ﺳوﮔوارﮔﺮدﻳد .ﺷب
را ﺑﺎﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﺳﺮ ﺑﺮد ،ﭼون ﺧورﺷﻳد ﺗﺎﻓت و روى ﮔﻳﺗﻰ ﺳﭘﻳد ﺷد ،ﺑﺎر ﺑﮔﺷﺎد.
ﮔﺮدان زرﻳن ﺳﺗﺎم رﻓﺗﻧد و درﮔﺎه او را ﺑﻳﺎراﺳﺗﻧد .ﺷﺎه ﮐﺎﺑل روز دﻳﮔﺮ ﺑﺎ ز
ﺳوى ﺧﻳﻣﻪ ﺷﮫﺰاده زاﺑل ﺷد و از اوﭘذﻳﺮاﺋﻰ و ﺳﺮ ﺑﻠﻧدى دﻳد .زال را ﺑﺧﺎﻧﻪ
ﺧود ﺧواﻧد ،دﺳﺗﺎن ﺳﺎم از ﺗﺧت و ﻣﮫﺮو ﺗﻳﻎ و ﮐﻼه درﻳﻎ ﻧﮐﺮد ،ﻣﮔﺮ ﺑﻧﺎم آﻧﮐﻪ
ﻣﮫﺗﺮان او ﻣﻰ ﮔﺳﺎرى ﻣﻳﮐﻧﻧد ،ﺑﺧﺎﻧﻪ او ﻧﺮﻓت .ﻣﮫﺮاب ﺑﺮ اﻧدﻳﺷﻪ او آﻓﺮﻳن ﺧﺎﻧد
وﺑﺎزﮔﺷت  .ﻣﮫﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎردﻳﮔﺮ ﻳک ﻳک او را ﺳﺗودﻧدو از ﻣﺎه ﻣﺷﮐوﻧﺷﻳن او ﭼﻧدان
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.
اﻧدﻳﺷﻪ اش ﻓﺮاوان ﺑود ،ﻣﮔﺮ ﻧﻣﻳﺧواﺳت ﺑﻪ ﻧﺰد ﺧﺮدﻣﻧدان رﺳوا ﺷود .ﺑﺎ ھﻣﻪ
ﭼﻳﺰﻳﮐﻪ داﺷت ﮐﺳﻰ ﻧداﺷت ﮐﻪ ھﻣﻪ ﭼﻳﺰ را ﺑﺎ او در ﻣﻳﺎن ﺑﮔذارد .روزى ﮐﻪ
ﻣﮫﺮاب ﺷﺎه از ﻧﺰدﻳک زال ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻪ ﺑود ،ﺑﺳوى ﺷﺑﺳﺗﺎن ﺧوﻳش ﮔذر ﮐﺮد .در
ﮐﺎخ او دو ﺧورﺷﻳد ﻣﻳدرﺧﺷﻳدﻧد :ﺳﻧدﺧت ﺟﻔت او و روداﺑﻪ دﺧﺗﺮش ﺑود .روداﺑﻪ
ﮐﻪ ﺑﺳﺎن ﺑﮫﺷﺗﻰ ﭘﺮ ازﺧواﺳﺗﻪ و ﺑدﻳﺑﺎ و ﮔﮫﺮ آراﺳﺗﻪ ﺑود ،ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻳﮐﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﺰدﭘدر
ﺷﺗﺎﻓت .ﻣﮫﺮاب از دﻳدار ﺷﺎن ﻳﺰدان را ﺳﺗود ،ﺳﻳﻧدﺧت ﭘﺮﺳﻳد :اﻳن ﭘﻳﺮﺳﺮ ﭘور
ﺳﺎم ﭼﻪ ﻣﺮدﻳﺳت ؟ ﭼﻪ ﭼﮫﺮه و ﭼﻪ ﺷﻳوه دارد؟ از ﺗﺧت ﺳﺧن ﻣﻳﮔوﻳد ﻳﺎ از
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ﺳﻳﻣﺮغ و آﺷﻳﺎﻧﻪ ﻣﻳﺳﺮاﻳد؟ ﻣﮫﺮاب ﮔﻔت  :درﮔﻳﺗﻰ از ﭘﮫﻠواﻧﺎن و ﮔﺮدان ﮐﺳﻰ
ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﭘﻰ زال ﺑﺳﭘﺮد .دل ﺷﻳﺮ و زور ﭘﻳل دارد.دﺳﺗش ﺑﮐﺮدار رود ﻧﻳل اﺳت
 .ﺑﺮﺗﺧت زراﻓﺷﺎن اﺳت و درﺟﻧگ ﺳﺮاﻓﺷﺎن .ﻣوﻳش ﺳﭘﻳد وﻟﻰ ﭼﮫﺮش ﭼون
ﺧورﺷﻳد اﺳت .ﭼون روداﺑﻪ اﻳن ﺳﺧن از دھن ﭘدر ﺷﻧﻳد ،ﺑﺮاﻓﺮوﺧت و روﻳش
ﮔﻠﻧﺎر ﺷد .آرزوﺟﺎى ﺧﺮد ﮔﺮﻓت .ﻣﮫﺮ زال در دﻟش ﺟﺎى ﮔﺮﻓت و آراﻣش از او
دور ﺷد .رأى زن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﭼﻪ ﻧﻳﮐو ﮔﻔﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ از ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک زﻧﺎن ﻳﺎد
ﻣﮐﻧﻳد .روداﺑﻪ را ﭘﻧﺞ ﭘﺮﺳﺗﻧده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮاﻳش ﺟﺎن ﻣﻰ اﻓﺷﺎﻧدﻧد.راز ﺧود ﺑﺎ اﻳﺷﺎن
در ﻣﻳﺎن ﻧﮫﺎدو ﭼﺎره ﺟﺳت .ﭘﺮﺳﺗﻧدﮔﺎن را ﺷﮔﻔت آﻣد ،ﮔﻔﺗﻧد  :اى اﻓﺳﺮ ﺑﺎﻧوان
ﺟﮫﺎن! ﺗﺮا از ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﻳن ﻣﻰ ﺳﺗﺎﻳﻧد ،ﻧﮔﺎره رﺧت را ﺑﻪ ﺧﺎوران
ﻣﻳﻔﺮﺳﺗﻧد .ﻧﮔﻳن روﺷن و ﭼﻠﭼﺮاغ ﺷﺑﺳﺗﺎن ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ھﺳﺗﻰ ،ﭼﺳﺎن ﮐﺳﻰ را ﮐﻪ
ﭘدر ﺑﺮ اﻧداﺧﺗﻪ اﺳت ﺑﺑﺮ ﻣﻳﮔﻳﺮى ! او ﭘﺮورده ﻣﺮغ ﮐوه ھﺎى ﺑﻠﻧد اﺳت  .روداﺑﻪ
اﻳﺷﺎن را ﺑﺧﺷم ﺧﺎﻣوش ﺳﺎﺧت و ﮔﻔت  »:دل ﻣن از ﺳﺗﺎره ﺗﺑﺎه ﺷده اﺳت ،
ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﻰ ﻣﺎه ﻣﻳﺗواﻧد ﺷﺎد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺮا زال ﺑﺟﺎى ﺗن و روان اﺳت .ﭘﺮﺳﺗﻧدﮔﺎن
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.
ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن ﺑداﻧﺟﺎ ﺷدﻧد و از ﮐﻧﺎر رود ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاوان ﮔل ﭼﻳدﻧد ﺗﺎ آﻧﮔﻪ از آﻧﺳوى
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﮔﺎه زال ﺑﺮ اﻳﺷﺎن ﺑﺮاﻓﺗﺎد .ﭘﺮﺳﻳد ﮐﻳﺎﻧﻧد؟ ﺷﻧﻳد ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن روداﺑﻪ ھﺳﺗﻧد.
دراﻳن ﮔﻔت وﺷﻧود ﻣﺮﻏﻰ ﺧﺷﻳﺷﺎر از روى آب ﺑﺮﺧﺎﺳت ،زال ﮐﻣﺎن ﺧواﺳت و
آن ﻣﺮغ را از ھوا ﺑﺮزﻣﻳن اﻓﮔﻧد .ﺧﺎدﻣﻰ را ﻓﺮﻣود ﺗﺎ ﺷﮐﺎرش را ﺑﻳﺎورد .ﺧﺎدم
در ﮐﺷﺗﻰ ﺷد و از رودﺧﺎﻧﻪ ﮔذﺷت  .ﮐﻧﻳﺰﮐﻰ ﭘﻳش آﻣد و ﻧﺷﺎن ﮐﻣﺎﻧدار ﺑﺎز
ﺟﺳت  ،داﻧﺳت ﮐﻪ ﭘور ﺳﺎم ﺷﺎھﺰاده زاﺑﻠﺳﺗﺎن اﺳت  .از زﻳﺑﺎﺋﻰ و ھﻧﺮ او در
ﺷﮔﻔت ﺷدﻧد و ﮔﻔﺗﻧد در ﮔﻳﺗﻰ ﺟﺰ روداﺑﻪ ﺑﮫﺷت روى  ،دﻳﮔﺮى ﺑدان زﻳﺑﺎﺋﻰ
آﻓﺮﻳده ﻧﺷده اﺳت  .ﺧﺎدم ﺑﺎز ﮔﺷت  .زال از ﺳﺧﻧﻰ ﮐﻪ رﻓﺗﻪ ﺑود ﺑﺎز ﭘﺮﺳﻳد و
آﮔﺎه ﺷد .دل زال ﺟوان ﺗﺮﺷد .اﻳﺷﺎن را ﺑﺧواﻧد و از ﺧوﺑﻰ ھﺎى روداﺑﻪ ﭼﻳﺰھﺎ
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ﺷﻧﻳد .ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن را ﻓﺮاوان دُر و ﮔﮫﺮ ﺑﺧﺷﻳد .ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن ﺷﺎد ﺑﺮﮔﺷﺗﻧد و ﭘﻳﻣﺎن
درﺳت ﮐﺮدﻧدﮐﻪ زال را ﺑﻪ دﻳدار روداﺑﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﺳﺎزﻧد .ﭘورﺳﺎم را ﺑدان ﺳﺎن
ﺳﺮﮔﺮم و ﺧوش ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ دﻟش از ﻏم ﺗﮫﻰ ﮔﺷت و از ﺷﺎدى و آرزو ُﭘﺮﺷد..
روداﺑﻪ ﭼﺷﻣش را ﺑﺮاه دوﺧﺗﻪ ﺑود .ﮔﺎم ﮐﻧﻳﺰﮐﺎن را از ﺗﭘش دل ﻣﻳﺷﻣﺮد.
ﭼون ﺑﻳﺎﻣدﻧد و ﺳﺧن ﺑﺎز ﮔﻔﺗﻧد ،ﺑﺳﺎن ﻣﺎه ﺧﻧدﻳدو ﻓﺮﻣود ھﻣﺎن ﺷب ﺑﻪ ﭘور ﺳﺎم
ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد ﮐﻪ دﺧت ﻣﮫﺮاب را آرزوى دﻳدار دﻳواﻧﻪ ﮐﺮده اﺳت .روز ﭼﺷم ﺑﺮاھﻰ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻳد ،ﭼون ﺧورﺷﻳد ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺮده ﺷﺎم ﻓﺮورﻓت  ،ﭘور ﺳﺎم ﺑﺳوى ﻣﮫﺮ و
آرزو ﮔﺎم ﺑﺮداﺷت .روداﺑﻪ از ﻓﺮاز ﺑﺎره راه او را ﻣﻰ دﻳد .ﭼون ﭼﺷﻣش ﺑﺰال
اﻓﺗﺎد ﻓﺮﻳﺎد ﺷﺎدﺑﺎش ﺑﻠﻧد ﮐﺮد .زال دوﭼﻧدان ﻣﺳت و ﺟوان ﮔﺮدﻳد .روداﺑﻪ ﮔﻳﺳوان
ﻣﺷﮐﻳن از ﮐﻧﮔﺮه ﻓﺮوھﺷت ﺗﺎ ﭘور ﺳﺎم را ﺑدان ﮐﻣﻧد ﻣﺷﮐﻳن ﻓﺮاز آورد ،دﺳﺗﺎن
ﺳﺎم ﺑﻪ ﻣوى او ﺑوﺳﻪ ﻣﮫﺮ داد .وﮐﻣﻧد از ﭘﺷت زﻳن ﺑﺮون آورد و ﺑﺮ ﺑﺎره ﻓﺮاز
آﻣد .ھﺮدو ﺑﮐﺮدار ﻣﺳت رﻓﺗﻧد و ﺳوى ﺧﺎﻧﻪ زرﻧﮔﺎر ﺷدﻧد .روداﺑﻪ دزدﻳده در
وى ﻣﻳﻧﮔﺮﻳﺳت و ﭼﺷﻣش از آن اﻓﺳﺮ ﺑﻳﺟﺎده ﺳﺮخ ﺧﻳﺮه ﻣﻳﺷد .ﺑوس و ﮐﻧﺎرو
ﭘﻳﻣﺎﻧﻪ  ،ﭘﻳﻣﺎن ﻣﮫﺮ را اﺳﺗوارﺗﺮ ﮐﺮد .زال ﮔﻔت :ھﺮ ﭼﻧدﭼون ﻣﻧوﭼﮫﺮ اﻳن
داﺳﺗﺎن ﺑﺷﻧود ،ﺑدﻳن ﮐﺎر ھﻣداﺳﺗﺎن ﻧﮔﺮدد و ﺳﺎم ﻧﻳﺮم ﺧﺮوش ﺑﺮآورد و ﺑﺮﻣن
ﺑﺟوش آﻳد ،اﻣﺎ ﻣن ھﺮﮔﺰ از ﭘﻳﻣﺎن ﻧﮔذرم ﺗﺎ ﺗو آﺷﮐﺎرا ﺟﻔت ﻣن ﮔﺮدى ..روداﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﻪ ﺟﮫﺎن آﻓﺮﻳن ﺑﺮزﺑﺎﻧم ﮔواه ﺑﺎد ﮐﻪ ﺟﺰ ﺗو دﻳﮔﺮى ﺑﺮﻣن ﭘﺎدﺷﺎه
ﻧﮔﺮدد «.ھﺮزﻣﺎن ﻣﮫﺮﺷﺎن ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣﻳﺷد ،ﺧﺮد دورﺗﺮ ﻣﻳﮔﺮدﻳد ،آرزو ﭘﻳﺷﻰ
ﻣﻳﮐﺮد:
ھمى مھرشان ھرزمان بيش بود
ھمـى بـود بـــوس و کـنار و نبيـد

خــــرد دور بــود آرزو پـيش بود
مگـر شيـــرکو گــور را نشکريد

»ﭼﻧﻳن ﺑودﺗﺎ ﺧﺮوﺳﺎن ﺑﺎﻧگ زدﻧد ،آواى ﺗﺑﻳﺮه از ﺳﺮاﭘﺮده ﻣﮫﺮاب ﺷﺎه
ﺑﻠﻧد ﮔﺷت و ﺧورﺷﻳد ﻣﺎه را ﺑدرود ﮐﺮد .زال از ﺑﺎﻻ ﮐﻣﻧد در اﻓﮔﻧد و از آن ﮐﺎخ
ﻓﺮﺧﻧده ﻓﺮود آﻣد .ﺑﺮاﺳپ ﺧوﻳش ﻧﺷﺳت و ﺑﺳوى ﺷﮐﺎرﮔﺎه ﺑﺎزﮔﺷت .ﭼون
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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.
ﺳﺧن ﺑﺮﻟب ﺑﺧﺮدان ﺑﺳﺗﻪ ﺷد .ﭼون ﻣﮫﺮاب از ﻣﺎﻧدﮔﺎن ﺿﺣﺎک ﺑود از ﮐﻣﺎن
ﻣﻧوﭼﮫﺮ وﺳﺎم ھﺮاﺳﻳدﻧد .زال ﻣﺎﻳﻪ ﺧﻣوﺷﻰ رادرﻳﺎﻓت و راه ﮔﺷﺎﻳش ﺳﺮاغ ﮐﺮد.
ﻣوﺑدان ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎم و آرام او را ﺧواﺳﺗﻧد و ﭘﺎﺳﺦ آراﺳﺗﻧدﮐﻪ ﻣﮫﺮاب ھﺮﭼﻧد
ﺑﺮﺗﺎزﻳﺎن ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت ،ﻣﮔﺮ ازﮔوھﺮ اژدھﺎﺳت  ،ﻣﺮدى اﺳت ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﻧﺗوان او
را ُ ُﺗﻧک ﻣﺎﻳﻪ ﮔﻔت .راه آﻧﺳت ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان ﻧﺑﺷﺗﻪ آﻳد.
زال ﻧوﻳﺳﻧده ﻳﻰ را ﭘﻳش ﺧواﻧد و ﮔﻔت ﺑﻪ ﭘدرم ﻧوﻳد وﭘﻳﺎم ﺑﻔﺮﺳت  ،آﻧﮔﺎه
ﺑﻧوﻳس ﮐﻪ  :اى ﮔﺮاﻳﻧده ﺗﺎج و ﮐﻣﺮ ،روزﮔﺎر ﻣﺮا ﺑداﻧﺳﺎن ﮐﻪ دﻳدى زاد .آﻧﮔﺎه ﮐﻪ
ﭘدر در ﻧﺎز و ﺧﺰو ﭘﺮﻧدﺑود ،ﻣﺮا درﺗﻪ ﺑﺎل ﺳﻳﻣﺮغ در اﻟﺑﺮز ﮐوه ﺟﺎى داد .ﺑﻪ
ﺟﺎى ﺷﻳﺮﺧون ﻣﻳﺧوردم ﺗﺎ آﻧﮐﻪ از آﺷﻳﺎن ﺑﻪ ﺗﺧت و ﻧﺎم ﺷدم  .اﮐﻧون ﮐﺎرى دل
ﺷﮐن ﭘﻳش آﻣدﮐﻪ ﻧﺗوان آﻧﺮا در اﻧﺟﻣن ﮔﻔت  .ﺑدام ﻣﮫﺮ دﺧت ﻣﮫﺮاﺑﺷﺎه اﻓﺗﺎده ام.
ﺷب ھﺎى ﺗﻳﺮه ﻳﺎرﻣن ﺳﺗﺎره و ﮐﻧﺎر ﻣن درﻳﺎﺳت .ﮐوه ﮔواه اﺳت ﮐﻪ ﺟﮫﺎن
ﭘﮫﻠوان ﮔﻔﺗﻪ ﺑود » :ھﻳﭻ آرزو ﺑﺮدﻟت ﻧﮔﺳﻠم«.
ﭼون ﻧﺎﻣﻪ ﺑدﺳت ﺳﺎم رﺳﻳد ،ﺳﺮش از اﻧدﻳﺷﻪ ﮔﺮان ﮔﺷت وﺑﺎ ﺧود ﮔﻔت
 :ﮐﺳﻰ را ﮐﻪ ﻣﺮغ آﻣوزﮔﺎر ﺑﺎﺷدﻻﺟﺮم از روزﮔﺎر ﭼﻧﻳن ﮐﺎم دل ﺟوﻳد .ﻣؤﺑدان
را ﺑﺧواﻧد ،ﺳﺗﺎر ﺷﻧﺎﺳﺎن از آﺳﻣﺎن و از آن ﮐﺎرﺑﺎز ﺟﺳﺗﻧد و ﮔﻔﺗﻧد :از اﻳن دو
ﭘﻳﻠﺗﻧﻰ ﺑﻪ ﺟﮫﺎن آﻳد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدى ﻣﻳﺎن ﺑﻧدد ،ﭘﻰ ﺑدﺳﮔﺎﻻن از ﺑﻳﺦ زﻣﻳن ﺑﺮﮐﻧد .از
ﺳﮐﺳﺎر و ﻣﺎزﻧدران ﻧﺷﺎﻧﻰ ﻧﻣﺎﻧد و زﻣﻳن را ﺑﻪ ﮔﺮز ﮔﺮان ﺑﺟﻧﺑﺎﻧد ،ﺑﻪ دﺷﻣﻧﺎن از
او ﺑد رﺳد و ﺑﺮاى ﮐﺷور ﺧود ﻧﻳﮐوﺋﻰ و ﻧﺎم آورد.ﺳﺎم ﻧﻳﺮم دﻟش ﺷﺎد ﮔﺷت و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧدﭘﻳﻐﺎم داد .زال ﭼون ﺑداﻧﺳت ﮐﻪ ﭘدر ﺷﺎد اﺳت و اﮐﻧون ﺷﮫﺮﻳﺎر ﻣﻧوﭼﮫﺮ
ﺑﺑﺎﻳد ﺷﺎد ﮔﺮدد ،اﻣﻳدوارﮔﺮدﻳد.
ﺷﻳﺮﻳن ﺳﺧن زﻧﻰ ﻣﻳﺎن زال و روداﺑﻪ ﭘﻳﻐﺎم آور ﺑود .دو دﻟداده ﺑﻪ ھﻣدﻳﮔﺮ
ﭘﻳﺎم ﻣﮫﺮ و ﺻﻔﺎ و آرزو ﻣﻳﻔﺮﺳﺗﺎدﻧد .روزى ﭘس از آﻧﮐﻪ ﭘﻳﻐﺎم زال را ﺑﻪ روداﺑﻪ
ﺳﭘﺮد ،ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺮو ﺑدﮔﻣﺎن ﺷد و ﭼون درﻳﺎﻓت ﮐﻪ زال و روداﺑﻪ ﺷﺑﻰ ﺗﺎ ﺑﺎﻣداد
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ﺑﺎ ھم ﻧﺷﺳﺗﻪ و ﺑﮫم ﭘﻳﻣﺎن دل ﺑﺳﺗﻪ اﻧد ،ﺑﻧﺎﭼﺎر آه ﻧﮐﺷﻳد .ﺳﻳﻧدﺧت ﻣﺎدر روداﺑﻪ از
ھﺮاس آﻧﮐﻪ ﻣﺑﺎدا ﻣﮫﺮاب آﮔﻪ ﺷود ﺑدل رﻧﺟور ﮔﺷت .ﻣﮫﺮاب ازﮐﺎر او ﺟوﻳﺎ ﺷد.
ﺳﻳﻧدﺧت ﭼون ﺳﺮﮔذﺷت ﺑﺎز ﮔﻔت  ،ﻣﮫﺮاب دﺳت ﺑﺮدﺳﺗﻪ ﺗﻳﻎ زد .ﺗﻧش ﻟﺮزﻳد و
رﻧﮔش ﭼون ﻻﺟورد ﮔﺷت .ﺳﻳﻧدﺧت زار ﮔﺮﻳﺳت و ﺑﺎﺧﺮدورزى او را ﻧﺮم ﮐﺮد
و از اﻧﺟﺎم ﻧﻳک ﺳﺧن ﮔﻔت.ﭼون ﻣﻧوﭼﮫﺮ از دﺧت ﻣﮫﺮاب و دﺳﺗﺎن ﺳﺎم آﮔﮫﻰ
ﻳﺎﻓت ﭘﺮ درد ﺷد .ﻧوذر را ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﭘﻳش از رﻓﺗن ﺑﻪ زاﺑل
ﺑدرﺑﺎر ﺑﻳﺎﻳد! ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان از دﻳدن ﻧوذر ﺑدل ﺷﺎد ﺷدو آھﻧگ درﺑﺎر
ﻣﻧوﭼﮫﺮﮐﺮد .
ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺑﺎﺳﭘﺎه ﮔﺮان ﺑﺮ ﺳﺮ راه رﻓت  .ﭼون ﺑﮐﺎخ ﺷﺎھﻰ ﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد،
اورا ﺑﻧواﺧت و ﭘﮫﻠوى ﺧود ﺑﺮﻧﺷﺎﻧد .ﻣﻧوﭼﮫﺮ از ﺟﻧگ ﻣﺎزﻧدران ﺑﺎز ﭘﺮﺳﻳد ،ﺳﺎم
از ﭘﻳﺮوزى و ﭘﮫﻠواﻧﻰ ﺧود ﺳﺧن ﮔﻔت  .ﺷﺎه از ﻣﮫﺮاب ﺳﺧن ﺑﻪ ﻣﻳﺎن ﻧﻳﺎورد.
ﺳﺎم ﻧﻳﺰ در آن ﺧﺎﻣوش ﻣﺎﻧد .روز دﻳﮔﺮ ﺗﺎ ﺳﺎم ﺳﺧن ﻣﻳﺰد ،ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺷﺎه ﺑدو
ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ اﮐﻧون ﺑﺎﻳﺳﺗﻰ ﺗﺧم اژدﻳﮫﺎک )ﺿﺣﺎک( را از ﺟﮫﺎن ﺑﺮدارى  ،ﺑﺮو
ﻣﮫﺮاب و ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن را ﺧﺮاب ﮐن! ﺳﺎم ﺟﮫﺎن ﭘﮫﻠوان را ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه ﻧﺎﮔوار و
ﺷﮔﻔت آﻣد ،وﻟﻰ ﻣﺎﻧﻧد ُﮔﺮدان ﭘﺎﮐدل آﻧﺮا ﺑﻰ ﺳﺧن ﭘذﻳﺮﻓت .آﻧﮔﺎه ﺑﻰ آﻧﮐﻪ از ﺧود
و درد ﻓﺮزﻧدﺳﺧن ﮔوﻳد ،ﻟﮔﺎم ﺳوى ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﻳد .زال ﭼون از ﮐﺎر ﭘدر
آﮔﺎه ﺷدﻧﺰد او ﺷﺗﺎﻓت  .روز ﮔﺎر ﮔذﺷﺗﻪ را ﺑﺎز آورد و ﭘﻳش ﭘدر ﻧﮫﺎد و آﻧﮔﺎه
ﭘﻳﻣﺎن او را ﺑﻪ ﻳﺎد داد .دو ﮐوه ﻳﮐﻰ ﭘﻳﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﺮزﻧد درد رﺳﻳده و دﻳﮔﺮى ﻓﺮﻣﺎن
ﺷﺎه ﺑﺮ ﭘﻳﮐﺮ ُﮔﺮد زاﺑل ﻓﺮود آﻣد .ﺳﺎم در آن ﮐﺎر ﻓﺮوﻣﺎﻧد و رأى زد.ﺑﻪ ﻓﺮزﻧد
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺧود ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺷود ،ﺷﺎﻳد ھﻧﺮ و ﺟواﻧﻰ ﺧﺎطﺮ ﺷﺎه را ﺷﺎد
ﮐﻧدو ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺑﺎھﻰ ﮐﺎﺑﻠﺳﺗﺎن را ﺑﺎز ﺧواﻧد .زال ﺑﺮﺳﻧﺟش ﭘدر آﻓﺮﻳن ﺧواﻧد.
ﻧوﻳﺳﻧده ﻳﻰ آﻣد و ﺑﻔﺮﻣﺎن ﺳﺎم ﻧﺮﻳﻣﺎن ﻧﺑﺷت  »:اﻳن ﻧﺎﻣﻪ از ﺳوى آن ﭘﮫﻠوان
ﮔﺮداﻓﮔن ﮔﺮز دار ﺑﺳوى ﺷﮫﺮﻳﺎر ﻣﻰ آﻳد ﮐﻪ ﻧﻳﺮوﻳش ھﻣﺎره و ھﻣﮔﺎن ﺑﺮاى
آرزوى ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﺎر ﮐﺮده  .ﺑداﺳﺗﺎن اژدھﺎى رود ﮐﺷف و ﺑﻣﺮگ ﮔﺮدان ﮔﺮگ
ﺳﺎران و ﺧون ﻳﻼن ﻣﺎزﻧدران ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮز ﮔﺮان و ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺎه راﺳت
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ﮐﺮده ام .ﺑﻪ ﻳﺎد ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻳدھم ﮐﻪ ﻧﻳﺮوﻳش ھﻣﺎره و ھﻣﮔﺎن ﺑﺮاى ﻣن ﺑﺎ زال اﺳت .
زال را ﻓﺮﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﺣﺎل ﺧود ﺑﺎز ﮔوﻳدﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺷﮫﺮﻳﺎرﺳﺧن ﭘﮫﻠواﻧﻰ را ﮔﺮاﻣﻰ
دارد و روا ﻧﺷﻣﺮدﮐﻪ دﺷﻣن ﺷﮐن ﭘﻳﻣﺎن ﺷﮐن ﮔﺮدد«.
زال ﭼون ﺑﭼﮥ ﺳﻳﻣﺮغ ﺑﺳوى ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﺗﺎﺧت ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ھﻧﺮ آزﻣﺎﻳد و دل
ﻣﻧوﭼﮫﺮ را از ﮐﻳن ﻣﮫﺮاب ﭘﺎک ﺳﺎزد .ﭘﻳﺎم ﺳﺎم ﻳک زﺧم را ﺑﺮﺳﺎﻧد و ﺑﻪ ﭘﻳﻣﺎن
دوﺳﺗﻰ ﺧود ﺑﺎ روداﺑﻪ ﮔﺮاﻳد.
ﭼون اﻳن داﺳﺗﺎن درﮐﺎﺑل ﻓﺎش ﮔﺷت  ،ﺳﺮﻣﺮزﺑﺎن ﻣﮫﺮاب از ﭘﺮﺧﺎش ﭘﺮ
ﺷد ،ﺑﺮ ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺮ آﺷﻔت و راز ﭘﻳﮐﺎر ﺳﺎم را ﺑﻪ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎ او در ﻣﻳﺎن ﻧﮫﺎد.
ﺳﻳﻧدﺧت ﮔﻔت ﮐﻪ  :اﮔﺮﻣﮫﺮاب ﺑدو ﺑﺎزﮔذارد ﻧﺰد ﺳﺎم ﻣﻰ رود و او را از راه
ﺗﺑﺎھﻰ ﮐﺎﺑل ﺑﺎز ﻣﻳﮔﺮداﻧد .ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﻧﺎم ﻓﺮﺳﺗﺎده ﻣﮫﺮاب ﺑﺎ ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎى ﻓﺮاوان
ﻧﺰد ﺳﺎم رﺳﻳد .ﺑﻪ رﻧﮔﻰ ﮐﻪ ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺧﺮد ﻣﻧد را ﺳﺗوده آﻳد ،ﺳﺧن راﻧد و ﺳﺎم
ﻓﺮوﻣﺎﻧده در ﮐﺎر را ﻧﺮم ﺳﺎﺧت ،ﭼون ﮐﺎر ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺷدﮔﻔت او ،ﺳﻳﻧدﺧت ﻣﺎدر
روداﺑﻪ اﺳت  .ﺳﺎم را ﺷﮔﻔت آﻣد .اورا ﺑﻧواﺧت و ﭘﻳﻣﺎن ﺑﺳت ﮐﻪ دل ﺑﻳﮔﻧﺎھﺎن
ﮐﺎﺑل ﻧﺳوزاﻧد و ﺑﺮوز ﺗﻳﺮﮔﻰ روا ﻧدارد .ﺳﻳﻧدﺧت ﺑﺎدل ﺧﺮم ﺑﺎزﮔﺷت  .ﻣﮫﺮاب
را ﺷﺎد ﺳﺎﺧت و ﻣﮋده داد ﮐﻪ ﺳﺎم ﻧﻳﺮم ﺑﻪ زودى ﺑﻪ ﺑﺟﺎى آﻧﮐﻪ ﺑﮐﻳن ﺑﺮآﻳد ﺑﻪ
ﻣﮫﺮ ﻣﮫﻣﺎن ﺷﺎه ﮐﺎﺑل ﮔﺮدد.
زال ﺑدرﺑﺎر ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﭘﻳوﺳت ،ﺷﮫﺮﻳﺎر آﻓﺮﻳن ﺧواﻧد ،ﭼون ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم ازو
درﻳﺎﻓت  ،ﺳﺗﺎره ﺷﻧﺎﺷﺎن را ﺑﻪ ﺟﺳﺗﺟوى اﺧﺗﺮ ﮔﻣﺎﺷت .ﺳﻪ روز اﺧﺗﺮ روداﺑﻪ و
زال را در آﺳﻣﺎن ﺟﺳﺗﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ آﻧﺮا ھﻣﺎﻳون و ﻓﺮﺧﻧده ﻳﺎﻓﺗﻧد .ﻣوﺑدان را
ﺑﺧواﻧدﻧد ،ﻣؤﺑدى ﭘﺮﺳﻳد » :از آن دوازده ﺳرو ﺳﮫﻰ ﻧﺷﺎن ﻣﻰ ﺟوﻳم ﮐﻪ
از ھرﻳﮐﻰ ﺳﻰ ﺷﺎخ ﺑرزده؟ «
دﻳﮔﺮى ﮔﻔت  »:در ﺳراغ آن دو اﺳپ ﮔراﻧﻣﺎﻳﻪ ﺗﻳز ﺗﺎزم ﮐﻪ ﻳﮐﻰ
ﭼون درﻳﺎى ﺳﻳﺎه و دﻳﮔرى ﺑرﻧگ ﺑﻠور ﺳﭘﻳد اﺳت  ،ھردو ﻣﻰ ﺷﺗﺎﺑﻧد
وﻟﻰ ﻳک دﻳﮔر را ﻧﻣﻰ ﺑﻳﻧﻧد؟«
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دﻳﮔﺮى ﮔﻔت  »:آن ﺳﻰ ﺳوارى را ﻧﺷﻧﺎﺳم ﮐﻪ ﭼون ازﺑر
ﺷﮫرﻳﺎر ﺑﮔذرد ،ﻳﮐﻰ ﮐم ﺷود وﻟﻰ ﭼون ﺑﺷﻣرﻧدھﻣﺎن ﺳﻰ ﺑﺎﺷﻧد.؟«
دﻳﮔﺮى ﮔﻔت  » :ﻣرﻏزارى ﭘر از ﺳﺑزه و ﺟوﻳﺑﺎر اﺳت  .ﻣردى ﺑﺎ
داس ﺗﻳز ﺳوى آن ﻣرﻏزار ﺷود و ھﻣﻪ را از ﺗروﺧﺷک ﺑدرودﻧﻳﺎز
ﻧﭘذﻳرد و زارى ﻧﻪ ﻧﻳوﺷد .آن ﻣرﻏزار ﮐﺟﺎﺳت و آن ﻣرد ﮐدام اﺳت
؟« دﻳﮔﺮى ﮔﻔت  :ﭼﻳﺳت آن دو ﺳروى ﮐﻪ ﻣرﻏﻰ را ﺑرآن آﺷﻳﺎﻧﺳت ،
ﺑﺎم ﺑر ﻳﮐﻰ و ﺷﺎم ﺑر دﻳﮔرى ﻧﺷﻳﻧدﭼون از اﻳن ﺑرﺧﻳزد ،ﺑﭘژﻣردو
ﺑرآن ﺑرﻧﺷﻳﻧد ﺑوى ﻣﺷک ﺧﻳزد .ﻳﮐﻰ ھﻣﺎره ﭘدرام و دﻳﮔرى را ﺑرگ
وﺑﺎر ﭘژﻣرده ﺑﺎﺷد؟« دﻳﮔﺮى ﮔﻔت  » :ﺷﺎرﺳﺎﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ ﻣردم از آن
ﺑﻪ ﺧﺎرﺳﺗﺎن ھﺎﻣون ﭘرداﺧﺗﻪ اﻧدﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔردى ﺧﻳزد وﺑﻧﺎھﺎى ﺳرﺑﻪ
ﻣﺎه ﻧﺎ ﭘدﻳد ﺷود؟«
زال ﭘﺮ اﻧدﻳﺷﻪ ﮔﺷت .آﻧﮔﻪ زﺑﺎن ﺑﮔﺷﺎد و ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻧده ﻧﺧﺳت ﺑﺎز ﮔﻔت »:
ﺳﺎل دوازه ﻣﺎه دارد ﮐﻪ ھرﻣﺎھﻰ ﺑﺳﻰ روز ﺷﻣﺎر ﺳرآﻳد .ﮔردش
روزﮔﺎر ﭼﻧﻳن اﺳت  «.دﻳﮔﺮى را ﮔﻔت  » :ﺷب و روز در دﻧﺑﺎل ھﻣﻧد و
ﻳک دﻳﮔر را ﻧﻣﻰ ﻳﺎﺑﻧد .روز ﮔﺎر ﭼﻧﻳن ﻣﻳﮔذرد «.دﻳﮔﺮى را ﮔﻔت  » :از
ﻣﺎه ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻰ وﻟﻰ از زﻳﺎن آن ﻧﻔرﻣودى ﮐﻪ ﻳک ﺷب ﮔﺎه ﮐم آﻳد در
ﺷﻣﺎر ﺗﺎزﻳﺎن دراﻳن ﺳواران زﻳﺎن روى دھد «.دﻳﮔﺮى را ﮔﻔت  » :دو
ﺳرو دو ﺑﺎزوى ﭼرخ ﺑﻠﻧد اﺳت ﮐﻪ ﻣرغ ﺧورﺷﻳد اﺳت ﮐﻪ ﺑﻳم و اﻣﻳد
ﺟﮫﺎن ازوﺳت  «.دﻳﮔﺮى را ﮔﻔت  » :ﺷﺎرﺳﺗﺎن  ،ﺳراى درﻧگ و ﺷﻣﺎر
اﺳت  .ﺧﺎرﺳﺗﺎن اﻳن ﺳراى ﺳﭘﻧﺞ را ﺑﺎﻳد ﮔﻔت ﮐﻪ ھم ﻧﺎز و ﮔﻧﺞ و ھم
درد و رﻧﺞ دارد .ﭼون ﺑﺎد ﻧﻳﺳﺗﻰ ﺑوزد از ﮔﻳﺗﻰ ﺧروش ﺑرآﻳد و ﺑدان
ﺷﺎرﺳﺗﺎن ﺷوﻳم «.دﻳﮔﺮى را ﮔﻔت  » :روزﮔﺎر دروﮔر و ﻣﺎ ﭼون
ﮔﻳﺎھﻳم .ﺳﭘﮫر ﺑﻪ ﭘﻳرو ﺟوان ﻧﻧﮔرد و زارى و ﺷﻳون ﻧﻪ ﻧﻳوﺷد«.
ﺷﺎه و ﻣؤﺑدان ھﻣﮔﺎن ﺧﺮم ﺷدﻧد ،ﺷﮫﺮﻳﺎر ﺟﺷﻧﮔﺎه ﺑﻳﺎراﺳت وﺑﻪ راﻣش
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ﭘﺮداﺧت .ﭼﻧدان ﺑﺎده ﮐﺷﻳده ﺷدﮐﻪ ﺟﮫﺎن در ﭼﺷم ﭘﮫﻠوان ﻣﺳت  ،ﺑﻪ راﻣﺷﮔﺮى
درآﻣد .ﻓﺮدا ﭼون ﺧورﺷﻳدﺑﺮآﻣد و ﮔﻳﺗﻰ ﭼون ﮐوه ﺑدﺧﺷﺎن ﻓﺮوزان ﮔﺮدﻳد ،زال
ﮐﻣﺮ ﺑﺳت و ﻧﺰدﻳک ﺷﺎه ﺷد .ﻣﻧوﭼﮫﺮ ﻓﺮﻣود ﺗﺎ ﮔﺮدان ﮔﺮدآﻳﻧد و ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﮔواھﻰ
دادﻧد ﮐﻪ ھﺮﮐﺳﻰ ﺑﺎ او ﻧﺑﺮد ﺟوﻳدﻣﺎدر ﺑﺮ او ﺟﺎﻣﻪ ﻻﺟورد ﮐﻧد .آﻧﮔﺎه ﻣﻧوﭼﮫﺮ
ﺷﺎه ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎم را ﺑﮐﺎم دل زال داد .زال ﻧﺰدﻳک ﺳﺎم ﭘﻳﺎم داد و ﺧود ﻧﻳﺰ روز
ﭘس ﺗﺮ آھﻧگ ﺑﺎز ﮔﺷت ﻧﻣود.
ﭼون ﻓﺮﺳﺗﺎده زال ﻧﺰدﻳک ﺳﺎم ﭘﻳﺎﻣﻰ ﺑﮐﺎﺑل ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎﺷﻣﻊ ﺳور را در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﮐﺎﺑل ﺑﻳﻔﺮوزد و ﻣﮫﺮاب و ﺳﻳﻧدﺧت و روداﺑﻪ را ﻣﮋده ﺷﺎدى ﺑدھد .زال
ﺑﻪ ﭘدر ﭘﻳوﺳت  .ﺳﺧن ھﺎى ﮔذﺷﺗﻪ را در ﻣﻳﺎن ﻧﮫﺎدﻧد و ﭘﻳﺎم دﻳﮔﺮى ﺑﻪ ﮐﺎﺑل
ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد.
ﺟﺷن ﻋﺮوﺳﻰ روداﺑﻪ در ﮐﺎخ زرﻧﮔﺎر ﺑﺮﮔﺰار وﮐﺎﺑل ﭘﺮ از رﻧگ و ﺑوى و
ﭘﺮ از ﺧواﺳﺗﻪ ﺷد .ﭘﻳﻼن را ﺑﻳﺎراﺳﺗﻧد و زﻣﻳن را ﺑدﻳﺑﺎى روﻣﻰ ﺑﭘﻳﺮاﺳﺗﻧد.
راﻣﺷﮔﺮان ﮔﺮد آﻣدﻧد .ﮐﺎﺑل زﻣﻳن ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ﺑﺻورت ﺑﮫﺷت ﺑﺮﻳن ﺷد .آﺋﻳن
ﻧﻳﺎﮐﺎن را ﮐﺎر ﺑﺳﺗﻧد .ﺷﺎه و ﻣﺎه را ﺑﻪ ﻳک ﺗﺧت ﺑﺮ ﻧﺷﺎﻧدﻧد و زر و ﮔوھﺮ
ﺑﺮاﻓﺷﺎﻧدﻧد .ﺑﺮ ﺷﺎه اﻓﺳﺮ زرﻧﮔﺎر و ﺑﺮ ﺗﺎرک ﻣﺎه ﮔوھﺮ ﺷﺎھوار درﺧﺷﻳد.
ﺷﺎھدﺧت ﮐﺎﺑل ﺟﻔت ﻓﺮزﻧد ﺷﺎه زاﺑل ﮔﺮدﻳد.
)ﭘژواک ،اﻓﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣردم ،ﮐﺎﺑل ،١٣٤٠ﮐﺎﺑل(

 -٤گرد آفريد ونبرد او با سھراب :
ﮔﺮدآﻓﺮﯾد )ﯾﺎ ُﮔﺮدآﻓﺮﯾن( ذﺧﺗﺮ ﻣﺮزدار اﯾﺮان ﮐﮋدھم ﯾﻛﯽ از ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن
دﻟﯾﺮدر ﺣﻣﺎﺳﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ از ﺟﻣﻠﻪ ﺷﺎھﻧﺎﻣﮥ ﻓﺮدوﺳﯽ اﺳت .در داﺳﺗﺎن رﺳﺗم و
ﺳﮫﺮاب ﮔﺮدآﻓﺮﯾد ﺑﺎ ﻟﺑﺎﺳﯽ ﻣﺮداﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﮫﺮاب رزم ﻣﯾﮐﻧد وﻟﯽ در ﻓﺮﺟﺎم ﮐﻼه از
ﺳﺮش ﻣﯽ اﻓﺗد وﻣﻌﻠوم ﻣﯾﺷود ﮐﻪ اوﯾک زن اﺳت و ﮔﺮﻓﺗﺎرﻋﺷق او ﻣﯾﺷود.
ﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﺰرگ از او ﺑﻪ ﻋـــﻧوان زﻧﯽ ﺟﻧﮔﺟو و دﻻور ﯾﺎد ﻣﯾﻛﻧد.
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زﻧﯽ ﺑود ﺑر ﺳﺎن ﮔرد ﺳوار
ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﺟﻧگ اﻧدرون ﻧﺎﻣدار

گرد آفريد
ﻳﮐﻰ از دل اﻧﮔﻳﺰ ﺗﺮﻳن داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى ﺣﻣﺎﺳﻰ ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ  ،داﺳﺗﺎن ﻧﺑﺮد ُﮔﺮد
ﺳﮫﺮاب ﭘﺳﺮ رﺳﺗم ﺳت .ﺧﻼﺻﻪ داﺳﺗﺎن ﭼﻧﻳن
آﻓﺮﻳد دﺧﺗﺮ ﻣﺮزﺑﺎن ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑﺎ ُ
اﺳت  :ﺳﮫﺮاب ﭘﺳﺮ رﺳﺗم از ﺷﮐم ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ دﺧت ﺷﺎه ﺳﻣﻧﮔﺎن در رأس ﺳﭘﺎه
ﺗوراﻧﻳﺎن ﻋﺎزم اﻳﺮان ﻣﻳﮔﺮدد ﺗﺎ ﺿﻣن ﻓﺗﺢ اﻳﺮان  ،ﻧﺷﺎن ﭘدر ﺑﺟوﻳد و او را
ﺑﺮﺗﺧت اﻳﺮان ﺑﻧﺷﺎﻧد .ﺳﮫﺮاب در راه ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮ اﻳﺮان ﺗﺎ ﭘﺎى دژﺳﭘﻳد ﮐﻪ ﻧﺷﻳﻣﻧﮔﺎه
اﺳﭘﮫﺑد ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺑود ،ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ ﭼﺷﻣﮔﻳﺮى ﺑﺮ ﻧﻣﻳﺧورد ،وﻟﻰ وﻗﺗﻰ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک ذژ
ﺳﭘﻳد ﻣﻳﺮﺳد:
دژى بـود کش خواندندى سپــيد
چو سھراب نزديک آن دژرسيـد
نگھـبان دژ  ،رزم ديــده ھــژيـر
نشست از بر بـاد پيمايى چوگرد

بدان دژ ُبـد ايــرانيان را امـيــد
ھــژيــر دالور مــر او را بــديـد
که با زور ودل بود وباگرز وتير
ز دژ رفـت پـويـان بـدشـت نبـرد
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چنين گفـت :آن گرد پھـلو نـژاد
لشــکـــرتـــرک آواز داد
بــدان
ُ
که ُگـردان کـدامند وجنگ آوران
دلـيــران کـــارآزمـــوده سـران
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ﻣﺮزﺑﺎن ھﮋﻳﺮ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻳﺰﻧدﮐﻪ اﻳن ﻟﺷﮐﺮ از ﮐﺟﺎﺳت و ﺳﺮان ﺷﺎن ﭼﻪ ﮐﺳﺎﻧﻧد؟
وﻟﻰ ﺑﻪ زودى در دﺳت ﺳﮫﺮاب ﭼون ﮔﻧﺟﺷﮐﻰ در ﻗﻔس ﻣﻰ اﻓﺗد .ﺧﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﮋدھم
ﭘﻳﺮ ،اﺳﭘﮫﺑد ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻣﻳﺮﺳد و او ﺗﺎ ﻣﻳﺧواھد ﻧﺎﻣﻪ اى ﺑﻪ ﮐﺎووس ﺷﺎه ﺑﻔﺮﺳﺗد:
ﺧـﺮوش آﻣـد و ﻧـﺎﻟﻪ ﻣــﺮد و زن

ﮐـﻪ ﮐم ﺷـد ھــﮋﻳـﺮ اﻧدران اﻧﺟﻣن

ﺧـﺮد ﺑود
ھﻧوز آن زﻣﺎن ﮔﺳﺗﮫـم ُ
ﻳﮐﻰ ﺧــواھﺮش ﺑـود ُﮔـﺮد ﺳوار

ﺑـﻪ ﺧـﺮدى ﮔـﺮاﻳﻧده و ﮔـــُـﺮد ﺑـود
ﻋﻧـﺎن ﭘﻳــﭻ و اﺳـپ اﻓﮔن و ﻧﺎﻣدار

ﮐﺟﺎ ﻧـﺎم او ﺑــود ُﮔـﺮد آﻓـﺮﻳـــــد

ﮐﻪ ﭼون اوﺑﺟﻧگ اﻧدرون ﮐﺳﻧدﻳد

ﭼـﻧﺎن ﻧﻧـﮔش آﻣد از ﮐﺎر ھـﮋﻳـﺮ

ﮐـﻪ ﺷـد ﻻﻟـﻪ ﺑﺮﮔش ﺑﮐـﺮدار ﺧﻳﺮ

ﺑـﭘوﺷـﻳد درع ﺳـواران ﺑـﺟﻧـگ

ﻧﺑــود اﻧــدران ﮐـﺎر ﺟـﺎى درﻧــگ

ﻧـﮫـﺎن ﮐــﺮد ﮔـﻳـﺳو ﺑــﺰﻳـﺮ زره

ﺑــﺰد ﺑــﺮ ﺳــﺮ ﺗــﺮک روﻣﻰ ﮔـﺮه
ﮐﻣــﺮ ﺑـﺮ ﻣــﻳـﺎن ﺑـﺎد ﭘـﺎﻳﻰ ﺑــﺰﻳـﺮ

ﻓــﺮود آﻣـد از دژ ﺑـﮐـﺮار ﺷﻳــﺮ
ﺑدﻳﻧﮔوﻧﻪ ُﮔﺮد آﻓﺮﻳد ،دﺧﺗﺮ ﺷﺟﺎع ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻣﺮداﻧﻪ وار ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﮫﺮاب
ﻣﻳﺷﺗﺎﺑد ،زره ﺑﺮﺗن ﻣﻳﮐﻧدو ﺧود ﺑﺮﺳﺮﻣﻳﮔذارد .روﻳش را در ﻧﻘﺎب و ﻣوﻳش را
ﺑﺎزره ﭘﻧﮫﺎن ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد ،ﺳﻼح ﺑﺮﻣﻳﮔﻳﺮد وﺑﺮ ﺑﺎد ﭘﻳﻣﺎﻳﻰ ﻧﺷﺳﺗﻪ از دژ ﺑﻳﺮون ﻣﻳﺗﺎزد.
ﮔﺮد آﻓﺮﻳد ﮐﻪ ﺗﻳﺮ اﻧداز ﻣﺎھﺮى اﺳت :
به سھراب بر تير باران گرفت

چپ وراست جنگ سواران گرفت

ﺳﮫﺮاب ﮐﻪ ﺗﺎ آن روزﮐﺳﻰ را در زور آزﻣﺎﻳﻰ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ھﻣﺳﺎن ﺧود ﻧﻣﻰ
دﻳد ،از ﻣﻘﺎوﻣت و اﻳﺳﺗﺎدﮔﻰ ﮔﺮدآﻓﺮﻳد ﺑﺮ آﺷﻔت و ﭘﻳﮐﺎر ﺧوﻧﻳن ﺑﺳﺮ آورد و ﭘس
از ﺗﺎر و ﻣﺎر ﮐﺮدن ھﻣﺮاھﺎن ﮔﺮد آﻓﺮﻳدﻳک ﺑﺎر دﻳﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺮد آﻓﺮﻳد ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و
آﻧﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻓﺮدوﺳﻰ ﻣﻳﮔوﻳد:
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بـزد بـــرکمــر بند ُگــرد آفــريد
ز زين بر گرفتش به کردارگوى

زره بـر تنش سر بسر بر دريـد
که چوگان زباد اندر آمد بروى

وﻟﻰ ﮔﺮد آﻓﺮﻳد ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ از ﺧود دﻓﺎع ﮐﺮد وﺑدون آن ﮐﻪ ﺑﮫﺮاﺳد ،در ﭘﻳﭻ وﺗﺎب
ﻣﺑﺎرزه ﺗﻳﻎ از ﻣﻳﺎن ﮐﺷﻳد و :
بــزد نيـزه او بـدو نيـم کـرد

نشست از برزين و برخـاست گرد

ﭼون دﻳد ﺑﻳﺷﺗﺮ از آن ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد ﺑﺎ ﺳﮫﺮاب دﺳت و ﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم ﮐﻧد،
روﺑﺮﺗﺎﻓت ﺗﺎ ﺧود را ﺑﻪ دژ ﺳﭘﻳد ﺑﺮﺳﺎﻧد و از آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺳﮫﺮاب ﺑﺮزﻣد .ﺳﮫﺮاب او
را ﺗﻌﻘﻳب ﮐﺮد و ﻣﻳﺧواﺳت ﮔﺮدآﻓﺮﻳد را دﺳﺗﮔﻳﺮ ﮐﻧد ،ﮔﺮدآﻓﺮﻳد ﻋﺮﺻﻪ را
ﺑﺮﺧود ﺗﻧگ دﻳد و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺧُود از ﺳﺮ ﺑﺮﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻓﺮدوﺳﻰ :
رھــا شد ز بنـد زره مـــوى او

درخشان چو خورشيد شد روى او
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و آﻧﮔﺎه ﺳﮫﺮاب از ﺷﮫﺎﻣت و ﺷﺟﺎﻋت ھﻣﺮاه ﺑﺎ زﻳﺑﺎﻳﻰ ﺧﻳﺮه ﮐﻧﻧده ﮔﺮد
آﻓﺮﯾدﺑﻪ ﺣﻳﺮت اﻧدر ﺷد وﻓﺮﻳﺎد زد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ او دﺳت دوﺳﺗﻰ ﺑدھد .ﮔﺮد
آﻓﺮﻳد ﭘﺎﺳﺦ دادﮐﻪ :
کنون با گشاده چنين روى و موى
کـه بـا دخـــتـرى او بـدشـت نـبـرد

سپاه تو از تو گردد پر از گفتگوى
بــدين سان به ابـر انـدر آورد گرد

و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﻧﺑﺮد ﺑﺎ دﺧﺗﺮى و ﺳﺮاﻧﺟﺎم دﺳﺗﮔﻳﺮى او اﻓﺗﺧﺎرى ﺑﺮاى وى
ﺷﻣﺮده ﻧﺧواھد ﺷد .اﮔﺮ دوﺳﺗﻰ او را ﻣﻳﺧواھد در ﭘﺎى دژ ﺑﻳﺎﻳد ﺗﺎ ﺟواب ﻣﮫﺮ
ﺧود ﺑﺷﻧود .ﺳﮫﺮاب ﮐﻪ ﻳک دل ﻧﻪ ھﺰار دل ﺑﺮ ﮔﺮدآﻓﺮﻳد ﺷﻳﻔﺗﻪ ﺷده ﺑود ،از
ﺗﺻﻣﻳم ﺧود ﻣﺑﻧﻰ ﺑﺮ دﺳﺗﮔﻳﺮى او دﺳت ﮐﺷﻳد و آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ از ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدآﻓﺮﻳد
ﺑﻪ ﺳوى دژ ﺳﭘﻳد ﭘﻳش آﻣد .در ﻧﺰدﻳﮐﻰ دژ ،اﺳپ ﮔﺮد آﻓﺮﻳد ﮔﺎم ﮐﺷﻳد و در ﺑﻪ
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
ﭘﺎى ﺣﺻﺎر ﺑﻧﮔﺮﻳد ،وﻟﻰ ﺑﻪ ﺟﺎى راه دادن ﺑﻪ او ﺑﺎﻟﺑﺧﻧدى ﮔﻔت » :ﭼﺮا رﻧﺟﻪ
ﮔﺷﺗﻰ ﭼﻧﻳن ﺑﺎز ﮔﺮد!« ﺳﮫﺮاب ﺟوان ﮐﻪ ﭼﻧﻳن ﭘﺎﺳﺧﻰ را ﻣﻧﺗظﺮ ﻧﺑود ،از
ﺷﻧﻳدن ﭼواب ﮔﺮدآﻓﺮﻳددﻟش ﭘﺮ درد ﺷد و ﺳوﮔﻧد ﻳﺎد ﮐﺮدﮐﻪ » :ﺑﻪ ﺗﺎج و ﺑﻪ
ﺗﺧت وﺑﻪ ﻣﺎه وﺑﻪ ﻣﮫر« :
که اين باره با خاک پست آورم

ترا اى ستمگر بدست آورم

ﮔﺮدآﻓﺮﻳد در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﮫﺮاب ﺑﺎزھم ﺧﻧدﻳد و ﺑﻌد ﮔﻔت  :ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺷﮫﺎﻣت و
ﺷﺟﺎﻋﺗﻰ ﮐﻪ اى ﺟوان دارى ﺑﺮﺧود ﻏﺮه ﻣﺑﺎش ﮐﻪ ﺷﻣﺎ »ﺑﺎ ﺗﮫﻣﺗن ﻧدارﻳد ﭘﺎى «
و »ﻧداﻧم ﭼﻪ آﻳد زﺑد ﺑﺮﺳﺮت« .
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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
ﮐﻪ ﻓﺮدا ﭘﮔﺎه در دژ ﺳﭘﻳد ﻣﻧﺗظﺮ ﺣﻣﻠﻪ او ﺑﺎﺷد و ﺑﻌد ﺟﻠو اﺳﭘش را ﺑﻪ ﻋﻘب زد 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
ﮔﺮدآﻓﺮﻳد ﺑﺮآﻣد ،وﻟﻰ ﺟﺰ ھﻣﺎن ﭼﻧد ﻧﻔﺮ ﺧدﻣﺗﮔﺎران و ﺳﭘﺎھﻳﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اول ﺑﻪ او
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:
بــزير دژ انــدر يکـى راه بـود
ھمـان شب از آن راه کـژ دھـم

کجا کژدھم زان راه آگاه بود
برون شد ھمه دوده با او بھم

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
ﺳﺑب رﻧﺞ و ﻏم دروﻧﻰ او ﻣﻳﮔﺮدﻳد.

 -٥بانوآذرگشسب دختر رستم :
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دختران رستم :زربانو وبانوآذر گشسپ
ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳب )ﻣﺧﻔف ﮔﺷﻧﺳپ( ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ "ﺑﺎﻧوی دارﻧده اﺳب ﻧﺮ" اﺳت ﮐﻪ
در ﺟﻧﮔﺎوری ھﯾﭻ ﮐس ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﺎ او را ﻧداﺷت .ﺑﺎﻧو ُﮔﺷﻧــﺳب دﺧﺗﺮ
رﺳﺗم و ھﻣﺳﺮ "ﮔﯾو" ﭘﮫﻠوان زورﻣﻧد اﺳت ﮐﻪ ﻧﺎم وی در ﺑﺮزو ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﮫﻣن
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺳﯾﺎر آﻣده اﺳت .ﯾﮐﯽ از ﻣﺷﮫور ﺗﺮﯾن ﺣﮐﺎﯾت ھﺎی او ﻧﺑﺮد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ
ﻓﺮاﻣﺮز ،رﺳﺗم و ﺑﺎﻧو ﮔﺷﻧﺳب اﺳت ﮐﻪ در ھﻧﮔﺎم ﮐﺷﺗﯽ ﭘﮫﻠواﻧﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎک ﻣﯽ
اﻓﮐﻧد .دﻟﯾﺮی اﯾن ﺷﯾﺮدﺧت ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺷﮫور اﺳت .او ﻣﻧظوﻣﻪ ای ﻧﯾﺰ ﺑﻧﺎم ﺧود
دارد ﮐﻪ ھم اﮐﻧون ﻧﺳﺧﻪ ای از آن در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺎرﺳﯽ و در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ
ﺑﺮﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣوﺟود اﺳت.
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ﺑﻧﺎﺑﺮ رواﻳﺎت ﻣﻠﻰ  ،ﺑﺎﻧو آذر ﮔﺷﺳپ در ﭘﮫﻠواﻧﻰ و ﮐﻣﻧد اﻧدازى و
ﭼﺎﻻﮐﻰ ﻣﻳﺎن ﻣﺮدان ﻧظﻳﺮ او ﮐم ﺑود .اﻳن زن ﺧواﺳﺗﺎران زﻳﺎدى داﺷت ﻣﺎﻧﻧد:
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
از ﻣﻳﺎن ھﻣﻪ آﻧﺎن »ﮔﻳو« ﭘﺳﺮ ﮔودرز ﮐﺷوادﮐﺎن را ﺑﺮﮔﺰﻳد و دﺧﺗﺮش را ﺑدو
داد .ﺳﺧﻧﺎن ﮔﻳو درﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﻳﺮان ﻣﻔﺎﺧﺮت ﻣﻳﮐﻧد ،ﻧﻣﺎﻳﺎﻧﮔﺮ اﻳن ﻣﻌﻧﻰ
اﺳت  .از ﭘﻳوﻧد ﮔﻳو و ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳپ  ،ﺑﻳﮋن ﭘﮫﻠوان ﮐﻪ در ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﭘس از رﺳﺗم و
ﮔﻳو در ﺷﻣﺎر ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺑﺰرﮔﺳت  ،ﭘدﻳد آﻣد .ﺑﻘول ﻓﺮدوﺳﻰ :
گـوى بد سر افراز در انجمن
ھمـان بـيژن از دختـر پيلتن
از اﻳن زن ﺷﺟﺎع داﺳﺗﺎن ﺟداﮔﺎﻧﻪ ﻳﻰ ﺑﺮﺟﺎى ﻣﺎﻧده اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﺑﺎﻧوﮔﺳپ ﻧﺎﻣﻪ « ﻣوﺳوم اﺳت و ﻧﺳﺧﻪ ﻳﻰ از آن در ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﻰ ﭘﺎرﻳس
ﻣﺿﺑوط و ژول ﻣول ﻣﺣﻘق ﻓﺮاﻧﺳﻪ اى آﻧﺮا ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻰ
ژول ﻣول ،ﺑﺎﻧوﮔﺷﺳپ دﺧﺗﺮ رﺳﺗم ،ﻳﮐﻰ از زﻧﺎن ﻧﺎﻣﺑﺮدار ﺣﻣﺎﺳﻪ ھﺎى ﺳﻳﺳﺗﺎن
اﺳت .ﭘﮫﻠواﻧﻰ وى ﭼﻧدان ﺑود ﮐﻪ ﺑﺟﻧگ ﺷﻳﺮان ﻣﻳﺮﻓت و ﻣﺑﺎرزان را ﺑﻳک زﺧم
دوﻧﻳم ﻣﻳﮐﺮد .وﺷﺎھﺎن و اﻣﻳﺮان را اﺳﻳﺮ و ﻣطﻳﻊ ﻓﺮﻣﺎن ﺧود ﻣﻳﺳﺎﺧت  .ﺑﺮ ﺳﺮ
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
ﮐﻪ در ﻣﻳﺎن ﭘﮫﻠواﻧﺎن از ھﻣﻪ دﻟﻳﺮ ﺗﺮ ﺑود ،دادﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎﻧوﮔﺷﺳپ ﭘﮫﻠوان ﻧﺧﺳت ﺑﺎ
ﮔﻳو در آوﻳﺧت و او را ﺑﻪ ﺑﻧد اﻓﮔﻧد ﺗﺎ رﺳﺗم او را ﺳﺮزﻧش ﮐﺮد و ﮐﺎر ھﺎ را
ﺑﺻﻼح ﺑﺎز آورد.
رواﻳت دﻳﮔﺮﻳﺳت ﮐﻪ ﻣﻳﮔوﻳد ﺧود ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳپ ﺑﺮاى ازدواﺟش ﺷﺮطﻰ
ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑود ﺑدﻳن ﻣﻌﻧﻰ ﮐﻪ ھﺮﮐﻪ ﺑﺗواﻧد او را از روى ﻗﺎﻟﻳﭼﻪ اﻳﮐﻪ ﺑﺮآن ﻧﺷﺳﺗﻪ ،
ﭘﺮت ﮐﻧد ،زﻧش ﺧواھد ﺷد .از ﻣﻳﺎن ﺧوﺳﺗﮔﺎران و ﭘﮫﻠواﻧﺎن  ،ﮔﻳو ﭘﺳﺮ ﮔودرز
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
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از وﺳطش ﮐﻪ ﺟﺎى ﻧﺷﺳﺗن ﻋﺮوس ﺧﺎﻧم ﺑود ﭘﺎره ﺷده ﺑود و ﺑﻘﻳﻪ ﺑﺳوى ﭘﺮت
ﺷد .ﻣﻌﮫذا ﺑدﺳﺗور رﺳﺗم ﺑﺎﻧو آذر ﮔﺷﺳپ ﺑﻪ ﻋﻘد ﮔﻳو درآﻣد .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﻓﺮدوﺳﻰ ،
ﺧواھﺮ ﮔﻳو زن رﺳﺗم و ﻣﺎدر ﻓﺮاﻣﺮزﺑود:
ھمان پيلتن خواھر گيو داشت

فرامرز يل زان زن نيو داشت

ﺧﻼﺻﻪ ﺑﺎﻧو آذرﮔﺷﺳپ از زﻧﺎن ﻧﺎﻣدار درﺣﻣﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ ﺳﻳﺳﺗﺎن اﺳت
ودر ﭘﻳﮐﺎر ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎن ﻣﻳﮫﻧش ﻣﻘﺎم ﺑﻠﻧدى دارد .ﺑﺎرى در ﻳک ﺟﻧگ ﻣﻳﺎن ﻓﺮاﻣﺮز
ً
ﺑﻌدا
رﺳﺗم  ،ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳپ رﺳﺗم ﭘدرﺧوﯾش را ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﻣﺟﺮوح ﮐﺮد وﻟﻰ رﺳﺗم
او را ﺷﻧﺎﺣت.

 -٦زربانو دختر رستم
رﺳﺗم ﺑﻐﯾﺮ از ﺑﺎﻧوﮔﺷﺳپ ،دﺧﺗﺮدﯾﮔﺮی ﺑﻧـﺎم "زرﺑـﺎﻧو" داﺷـت ﮐـﻪ اوﻧﯾـﺰ
ﺳوارﮐﺎری ﻣـﺎھﺮ وﺟﻧﮔﺟـوی دﻟﯾـﺮ ﺑـود .از اﯾـن ھـﺮدو دﺧﺗـﺮ رﺳـﺗم ،در ﻣﺟﻣـل
اﻟﺗوارﯾﺦ ﺳﺧن رﻓﺗﻪ اﺳت .ﻣﺎدر آﻧﺎن ﺧﺎﻟﮥ ﮐﯾﻘﺑﺎد زن رﺳﺗم ﺑود .درﺑﮫﻣـن ﻧﺎﻣـﻪ،
درﭘﺎﯾﺎن ﻗﺳﻣﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺻﻪ ﻣﺮگ رﺳـﺗم از زﺑـﺎن ﺟﺎﻣﺎﺳـپ ﺑـﺮاي ﺑﮫﻣـن ﻧﻘـل ﺷـده،
ازﺳﻪ ﺑﺎرﺣﻣﻠﮥ ﺑﮫﻣن ﭘﺳﺮ اﺳﻔﻧدﯾﺎر ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﮐﯾن ﮐﺷﯾدن از ﺧﺎﻧـدان ﺳـﺎم
ﺳﺧن رﻓﺗﻪ اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮ ﺑﮫﻣن ﻧﺎﻣﻪ،زال و ﻓﺮاﻣﺮز و ﭘﺳﺮش ﺳﺎم و دو دﺧﺗﺮ رﺳﺗم
زرﺑﺎﻧو و ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳپ ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﮫﻣن را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻳﺳﺗﺎن ﺗﺎﺧﺗﻪ ﺑود ،ﺷﻛﺳت داده ﺗـﺎ
ﺑﻠﺦ راﻧدﻧد .اﻣﺎ آﺧﺮ ﻛﺎر ﺑﮫﻣن ﻏﻠﺑﻪ ﻳﺎﻓت .زال و آذر ﺑـﺮزﻳن و ﺗﺧـواره و ﻓﺮھـﺎد
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ﺑدﺳت ﺑﮫﻣن ﭘﺳﺮ اﺳﻔﻧدﻳﺎر اﺳﻳﺮ ﺷدﻧد و آﻧﮔﺎه ﺑﮫﻣن ﺑﺟـﺰ آذر ﺑـﺮزﻳن و ﻓﺮھـﺎد و
ﺗﺧواره ھﻣﻪ را آزاد ﮐﺮد .ﮔذﺷﺗﻪ از اﻳن ﻧﺎم ﺑﺎﻧو ﮔﺷﺳپ در ﺑﮫﻣـن ﻧﺎﻣـﻪ و ﺑـﺮزو
ﻧﺎﻣﻪ زﻳﺎد آﻣده اﺳت زﻳﺮا ﮐﻪ از ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺑﺰرگ آن داﺳﺗﺎن اﺳت.

 -٧تھمينه شاھدخت سمنگان
يکی دخت شاه سمنگان منم

ز پشت ھــژبر و پلنگان منم

روزی رﺳﺗم ﺟﮫﺎن
ﭘﮫﻠـوان ﺑﻪ ھـواى ﺷﮐـﺎر ﺑﺮ
رﺧـش

ﺑﺮﻣﻰ

ﻧﺷﻳﻧد

و

ﺑﺳـوى ﺷﮐﺎرﮔـﺎه ﺑﻪ ﺟــوﻻن
ﻣﻰ آﻳد .در ﺷﮐﺎرﮔﺎه ﮔورى
ﺷﮐﺎر ﻣﻳﮐﻧد وآﻧﺮا ﮐﺑـﺎب و
ﻧوش

ﺟﺎن

ﻣﻳﮐﻧد

وﺑﻌد

ﻣﻳﺧواھد ﻟﺧﺗﻰ اﺳـﺗﺮاﺣت
ﮐﻧد ،زﻳن اﺳپ را زﻳﺮ ﺳﺮ
ﻣﻲ ﮔذارد و ﺑﺧواب ﻣﻳﺮود.
دراﻳن ﺿﻣن ﻣﺎدﻳﺎﻧﻰ درآن
ﺣدود ﭘﻳدا ﻣﻳﺷود و رﺧش
را ﺑدﻧﺑﺎل ﺧود ﻣﻳﮐﺷد .رﺳﺗم
وﻗﺗﻰ ﺑﻳدارﻣﻳﺷود،رﺧش رادرآن

تھمينه شاھدخت سمنگان

ﺣواﻟﻲ ﻧﻣﻰ ﻳﺎﺑد  ،ﺑﻧﺎﭼﺎر زﻳن رﺧش را ﺑﺮ ﭘﺷت ﻣﻳﮔذارد وردﭘﺎى رﺧش را ﭘﻰ
ﻣﻳﮔﻳﺮد ،ﺳﺮاﻧﺟﺎم رﺳﺗم از ﺳﻣﻧﮔﺎن ﮐﻪ ﻣﺮز ﺗوران ﺑودﺳﺮ ﻣﻳﮐﺷد .و از اﻓﺮاد
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺷﺎه ﺳﻣﻧﮔﺎن ﺟوﻳﺎى رﺧش ﻣﻳﮔﺮدد و ﺗﮫدﻳد ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ اﮔﺮ رﺧش را ﺑﻪ
او ﺑﺎز ﻧﮔﺮداﻧﻧد ،دﻣﺎر از روزﮔﺎر ﺷﺎن ﺑﺮﺧواھد ﮐﺷﻳد ،ﮐﺳﺎﻧﯽ او را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﺎه
ﺳﻣﻧﮔﺎن ﻣﻰ ﺑﺮﻧد وﺷﺎه ﮐﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎى رﺳﺗم را ﺷﻧﻳده ﺑود از رﺳﺗم دﻋوت
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ﻣﻳﮐﻧد ﺗﺎ ﻟﺧﺗﻰ آرام ﺑﮔﻳﺮد  ،اﻟﺑﺗﻪ رﺧش را ﺑﺮاﻳش ﭘﻳداﺧواھﻧد ﮐﺮد ،رﺳﺗم ﻗدرى
آرام ﻣﻳﮔﻳﺮد وﺑﻪ ﺑﺰم ﺷﺎه ﺳﻣﻧﮔﺎن ﻣﻰ ﻧﺷﻳﻧد .

نشستند با رود سازان به ھم

بدان تا تھـمــتـن نباشد دژم

وﻗﺗﻰ ﺑﺰم ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﯾد رﺳﺗم راﺑﻪ ﺧواﺑﮔﺎھﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺷک و ﮔﻼب ﻣﻌطﺮ
ﺷده ﺑود رھﻧﻣﺎﻳﻰ ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ ﺷب را ﺑﻪ ﺻﺑﺢ ﺑﻳﺎورد.رﺳﺗم در ﺑﺳﺗﺮ ﺑﺧواب
ﻋﻣﻳﻘﻰ ﻓﺮورﻓت.ﭘﺎﺳﻰ از ﺷب ﮔذﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ در ﺑﺎ آھﺳﺗﮔﻰ ﺑﺎز ﺷد ،ﭘﺮﺳﺗﻧده ﻳﻰ
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.
ھﻣﻳﻧﮐﻪ ﭼﺷم ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ ﺑﺮ ﭘﻳﮐﺮ ﺳﺗﺑﺮ رﺳﺗم اﻓﺗﺎد ،ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔت :ﺧداى ﻣن !
آﻧﭼﻪ ﻣن در روﻳﺎھﺎﻳم ﻣﻰ دﻳدم اﻳﻧک در ﺟﻠو ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺑﺮ ﺗﺧت آرﻣﻳده اﺳت  ،اﻳن
ﭼﻪ ﻣﺧﻠوق ﻋﺟﯾب وﺑﻰ ﻧظﻳﺮ و ﺧواﺳﺗﻧﻰ اﺳت .ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ آھﻰ ﮐﺷﻳد و ﻧﻔس ﺗﺎزه
ﮐﺮدو ﻗدم ﺟﻠو ﺗﺮ ﻧﮫﺎد ﺗﺎ رﺳﺗم را ﺧوب ﺗﺮ ﺑﺑﻳﻧد ،رﺳﺗم ﮐﻪ ﮔوﻳﻰ ﺳﻧﮔﻳﻧﻰ ﺳﺎﻳﻪ
ﺳﺮ ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ را ﺣس ﮐﺮده ﺑود  ،ﭼﺷم ﮔﺷود و ﭘﺮﺳﻳد  :ﮐﻳﺳﺗﻰ و ﻧﺎم ﺗو ﭼﻳﺳت؟

بــپرسيد از او گفت :نام توچيست؟
چه جويی شب تيره  ،کام توچيست؟
ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ داد :ﻧﺎم ﻣن ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ اﺳت و ﺷﺎھدﺧت ﺳﻣﻧﮔﺎﻧم  ،و اداﻣﻪ داد:
ﻣن داﺳﺗﺎﻧﮫﺎى دﻟﻳﺮى ﺗﺮا ﺷﻧﻳده ام ﮐﻪ ﺑﺷﮐﺎر ﺷﻳﺮ ﻣﻳﺮوى و از دﻳو و ﭘﻠﻧگ و
ﻧﮫﻧگ ﻧﻣﻰ ﺗﺮﺳﻰ ،در ﭘﻳﮐﺎر ﺑﺎ ﺧﺻم ﺑﺟﺎى ﻟﺷﮐﺮى ﻳﮐﻪ ﻣﻰ رزﻣﻰ و ﮐﺳﻰ ﺗﺎ
ﮐﻧون ﭘﺷت ﺗﺮا ﺑﺮ زﻣﯾن ﻧﺰده اﺳت  .ﻣن دﻟﺑﺎﺧﺗﻪ ﺗو وﻣﺮداﻧﮔﻰ ھﺎی ﺗوام  ،ﺑدان
ﮐﻪ روى ﻣﺮاﺟﺰآﻓﺗﺎب ﮐس ﻧدﻳده اﺳت ،و ﺟﺰھواﮐﺳﻰ ﺑﺎ ﻣن ھﻣﻧﻔس ﻧﺷده اﺳت.
ﺷﺎھﺎن ﺑﺳﻳﺎرى ﺧواﺳﺗﮔﺎران ﻣﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﻣﻳﺧواھم ﺗو ﺳﺮور ﻣن ﺑﺎﺷﻰ ﺗﺎ از ﺗو
ﮐودﮐﻰ در ﮐﻧﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم ﮐﻪ ﻣﺛل ﺗو ﭘﺷت ﻟﺷﮐﺮ و ﭘﻧﺎه ﮐﺷورم ﺑﺎﺷد .
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ﻓردوﺳﯽ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺷﺎھدﺧت ﺳﻣﻧﮔﺎن را ﺑدﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺻوﯾر
ﮐﺷﯾده اﺳت:
ﻳﮐﻰ ﺑﻧده ﺷﻣـﻌﻰ ﻣﻌﻧﺑـــﺮ ﺑـــدﺳت

ﺧـــــﺮاﻣــﺎن ﺑﻳﺎﻣـد ﺑﻪ ﺑﺎﻟـﻳن ﻣﺳت

ﭘس ﺑﻧـده اﻧــدر ﻳـﮐـﻰ ﻣـﺎھـــﺮوى

ﭼـوﺧورﺷﻳد ﺗﺎﺑﺎن ﭘﺮازرﻧگ وﺑوى

دواﺑﺮو ﮐﻣﺎن و دو ﮔﻳــﺳـو ﮐﻣـــﻧد

ﺑــﺑـﺎﻻ ﺑـــﮐــــﺮدار ﺳـــــﺮو ﺑـﻠــﻧــد

دوﺑﺮگ ﮔﻠش ﺳـوﺳن ﻣﻰ ﺳـﺮﺷت

دوﺷﻣـﺷـﺎد ﻋﻧـﺑﺮ ﻓـﺮوش از ﺑﮫﺷت

ﺑـﻧﺎ ﮔــوش ﺗـﺎﺑـــﻧـده ﺧـورﺷـﻳد وار

ﻓـــﺮوھﺷــﺗﻪ زو ﺣﻠـــﻘـﮥ ﮔـوﺷـوار

ﻟﺑﺎن از طــﺑــﺮزد زﺑـﺎن از ﺷـﮐـــﺮ

ـدر و ﮔـــﮫــﺮ
دھــﺎﻧـــش ﻣﮐــﻠل ﺑـــ ُ

ﺳــﺗﺎره ﻧﮫـﺎن ﮐــﺮده زﻳـــﺮ ﻋﻘــﻳـق

ﺗـــو ﮔﻔـــﺗﻰ ورا زھــﺮه آﻣـد رﻓـﻳق

دو رخ ﭼـون ﻋﻘــﻳق ﻳﻣﺎﻧﻰ ﺑـﺮﻧگ

دھﺎن ﭼون دل ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮔﺷﺗﻪ ﺗـﻧگ

رواﻧــش ﺧــﺮدﺑود و ﺗن ﺟـﺎن ﭘـﺎک

ﺗـــو ﮔﻔﺗﻰ ﮐـﻪ ﺑــﮫـﺮه ﻧدارد زﺧـﺎک

ازو رﺳﺗـم ﺷﻳــــﺮدل ﺧـﻳـﺮه ﻣـﺎﻧــد

ﺑـــﺮو ﺑـﺮﺟﮫــﺎن آﻓـﺮﻳـن را ﺑﺧـواﻧد

ﺑـﭘرﺳﻳد ازو ﮔﻔـت ﻧﺎم ﺗو ﭼــﻳﺳت ؟
ﭼـﻪ ﺟوﺋﻰ ﺷب ﺗﻳره ﮐـﺎم ﺗوﭼﻳﺳت؟
رﺳﺗم ﮐﻪ ﮐﻪ ﻣﺣو زﻳﺑﺎﻳﻰ وھﯾﮐل ﺧوش ﺗﺮاش واﻧدام ﻣوزون و ﻓﺻﺎﺣت
ﮐﻼم و ﺻﺮاﺣت ﻣﻘﺻود ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﻰ ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺰدﻳک ﺧود
ﻓﺮا ﺧواﻧد و در ﮐﻧﺎر ﺧوﻳش ﺟﺎﻳش داد .ﺳﭘس داﻧﺷوﻣؤﺑدى را ﺑﻪ ﻧﺰد ﺷﺎه
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
ﭼﻧﺎن ﺑﻪ زﻳﺑﺎﻳﻰ ﺗﺻوﻳﺮ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺟﺎى آﻧﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻼم ﺷﻳﺮﻳن ﺷﺎﻋﺮ اﻳن ﺑﺧش
از داﺳﺗﺎن ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ و رﺳﺗم را ﺑﺷﻧوﻳم و ﻟذت ﺑﺑﺮﻳم.
تـو گـوئى دل از غم بدو نيمه ام
چنين داد پـاسخ که تھـميـنـه ام
زپـشـت ھــژبـر و پـلنـگان مـنم
يکى دخــت شـاه سمنگـان منم
چومن زير چرخ کبود اندکيست
بگيتى زشاھان مرا جفت نيست
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زپــرده بــرون کس نــديـده مــرا
بکــردار افســانـه از ھــرکـسى
که ازديو وشـير و پلنگ ونھنگ
چنـين داستــانـھـا شنــيـدم زتــو
بجستم ھمى ِکفـت و يال و بـرت
تـرا ام کـنـون گـربـخـواھـى مـرا

٥٦
نـه ھــرگــزکس آوا شنيده مــرا
شنـيدم ھــمى داستـانــــت بسى
نترسى وھستى چنين تيز چنگ
بـسى لـب بدنـدان گزيــدم زتــو
بديـن شھرکـرد ايزد آبشخـورت
نبــيـند ھـمى مـرغ و ماھـى مـرا

از اﯾن داﺳﺗﺎن واﯾن ﮔوﻧﻪ ﺑﺮﺧورد ﺷﺎھدﺧت ﺳﻣﻧﮔﺎن ﺑﺎ رﺳﺗم ﻣﻌﻠوم
ﻣﯾﺷود ﮐﻪ در روزﮔﺎران ﺑﺎﺳﺗﺎن ،زن ﺣق ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮد دﻟﺧواه ﺧود را
داﺷﺗﻪ اﺳت .ﺗﮫﻣﯾﻧﻪ دﻟﯾل اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﺧود را ﭼﻧﯾن ﺑﺮﻣﯾﺷﻣﺎرد:
ﻳﮐﻰ آﻧﮐﻪ ﺑﺮﺗو ﭼﻧــﻳن ﮔﺷـﺗﻪ ام

ﺧـﺮد را زﺑـﮫــﺮ ھــوا ﮐﺷـﺗـﻪ ام

دو دﻳﮔـﺮﮐـﻪ از ﺗو ﻣﮔﺮﮐـﺮدﮔـﺎر

ﻧـﺷـﺎﻧد ﻳﮐﻰ ﮐـــودﮐــم در ﮐــﻧﺎر

ﻣﮔﺮﭼون ﺗو ﺑﺎﺷد ﺑﻣﺮدى و زور

ﺳﭘﮫـﺮش دھد ﺑﮫﺮه ﮐﻳوان وھور

ﺳـﻪ دﻳﮔﺮﮐﻪ رﺧﺷت ﺑﺟﺎى آورم

ﺳﻣـﻧﮔـﺎن ھـﻣﻪ زﻳــﺮﭘـﺎى آورم

رﺳﺗم وﻗﺗﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﭘﺮﺟﺎذﺑﻪ ﺷﺎھدﺧت را ﺑﺎ آن ھﻣﻪ زﯾﺑﺎﺋﯽ وھﻧﺮﻣﻧدی
ﻣﯽ ﺷﻧود ،ﺑﻪ اﯾن وﺻﻠت راﺿﯽ ﻣﯾﮔﺮدد و ﺷﺎه را از رﺿﺎﺋﯾت ﺧود ﺑﺎﺧﺑﺮ
ﻣﯾﺳﺎزﻧد وﺷﺎه ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ آن ﻣواﻓﻘت ﻣﯾﮐﻧد وﻣوﺑدی را ﺑﺮای ﭘﯾوﻧد
زﻧﺎﺷوﺋﯽ ﻣﯽ طﻠﺑﻧد و آﺋﯾن ازدواج ﺑﺟﺎ آورده ﻣﯾﺷود.
ﭼو رﺳﺗم ﺑداﻧﺳﺎن ﭘﺮي ﭼﮫﺮه دﻳد

زھـﺮ داﻧﺷﻰ ﻧـﺰد او ﺑـﮫــﺮه دﻳــد

ﺑﺮﺧوﻳش ﺧواﻧدش ﭼوﺳﺮو روان

ﺑـﻳـﺎﻣـد ﺧــﺮاﻣــﺎن ﺑـﺮ ﭘـــﮫـﻠـوان

ﺑــﻔـﺮﻣود ﺗـﺎ ﻣـؤﺑـــدى ﭘـﺮ ھــﻧـﺮ

ﺑـﻳــﺎﻳـــد ﺑﺧــواھــد ،ورا از ﭘــدر

ﺑﺷــد داﻧـﺷـوﻣﻧــد ﻧـــﺰدﻳک ﺷــﺎه

ﺳـﺧـن ﮔـﻔــــﺗﻰ از ﭘﮫـﻠـوان ﺳﭘﺎه

ﺧـﺑﺮﭼــون ﺑـﺷﺎه ﺳﻣـﻧﮔﺎن رﺳﻳـد

از آن ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻰ دﻟـــش ﺑﺮدﻣــﻳــد

ﺑدان ﭘﮫـﻠوان داد آن دﺧت ﺧـوﻳش

ﺑﺮآﻧﺳﺎن ﮐﻪ ﺑـودﺳت آﺋـﻳن وﮐﻳش
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ﺑﺧﺷﻧودى و رأى و ﻓـﺮﻣﺎن اوى
ﺑـﺧـوﺑﻰ ﺑـﻳـﺎراﺳت ﭘﻳـﻣـــﺎن اوى

ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﺷﺎھدﺧت ﺳﻣﻧﮔﺎن ﺟﻔت ﺗﮫﻣﺗن ﺳﻳﺳﺗﺎن ﻣﯾﺷود .ﺷب دراز ﺑود و
ھﺮدو از ﻋﻣﺮ ﺧوﻳش ﮐﺎم ﺟﺳﺗﻧد و در ﻋﻳش ﻏﻧودﻧد .ﺻﺑﺣﮔﺎھﺎن ﭼون رﺳﺗم
ﻣﻳداﻧﺳت ﮐﻪ ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ از او ﺑﺎر ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت  ،ﻣﮫﺮه ﻳﻰ از ﺑﺎزو ﺑﻧد ﺧودﺑﺎز ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺗﮫﻣﻳﻧﻪ داد و ﮔﻔت :اﮔﺮﻓﺮزﻧد ﻣﺎ دﺧﺗﺮ ﺑﺎﺷد اﻳن را ﺑﻪ ﮔﻳﺳوﻳش ﺑﺑﻧد و اﮔﺮ
ﭘﺳﺮ ﺑﺎﺷد ﺑﻪ ﺑﺎزوﻳش ،ﺗﺎ ھﺮﮔﻪ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺑﺎز ﺟوﻳد ﺑﺎ اﻳن ﻧﺷﺎﻧﻰ او را ﺑﺎز ﺷﻧﺎﺳم.
اﻳن ﺑﺧش از داﺳﺗﺎن را دﻗﻳﻘﻰ ﺑوﺟﻪ ﺑﺳﻳﺎر ﻧﻳﮐو ﺑﻪ ﻧظم ﮐﺷﻳده ﮐﻪ ﺑﺎھم ﻣﻳﺧواﻧﻳم:
ﭼـو اﻧـﺑـﺎز اوﮔﺷــت ﺑﺎ او ﺑـﺮاز

ﻧـﺑـود آن ﺷـب ﺗـﻳﺮه ﺗﺎ دﻳﺮ ﺑﺎز

زﺷﺑﻧم ﺷـد آن ﻏﻧـﭼــﮥ ﺗـﺎزه ُﭘـﺮ
ﺑﮐﺎم ﺻدف ﻗطـﺮه اﻧدر ﭼﮐـﻳـد

و ﻳـﺎ ﺣـﻘـﮥ ﻟـﻌـل ﺷـد ﭘــﺮ ز دُر
ﻣـﻳﺎﻧـش ﻳﮐﻰ ﮔـوھـﺮ آﻣد ﭘـــدﻳد

ﺑداﻧﺳت رﺳﺗم ﮐﻪ او ﺑـﺮﮔﺮﻓـت

ﺗـﮫﻣـﺗن ﺑدل ﻣﮫﺮش اﻧدر ﮔﺮﻓت

ﺑﺑﺎزوى رﺳﺗـم ﻳـﮐﻰ ﻣﮫـﺮه ﺑود

ﮐﻪ آن ُﻣﮫﺮه اﻧدرﺟﮫﺎن ﺷﮫﺮه ﺑود

ﺑدو داد وﮔﻔـﺗش ﮐﻪ اﻳن را ﺑـدار

ﮔـﺮت دﺧـﺗـﺮى آﻳـد از روز ﮔﺎر

ﺑﮔﻳﺮو ﺑﻪ ﮔﻳﺳـوى او ﺑــﺮ ﺑـدوز

ﺑـﻪ ﻧﻳک اﺧﺗﺮ وﻓﺎل ﮔﻳﺗﻰ ﻓـﺮوز

ور اﻳدون ﮐـﻪ آﻳـد ز اﺧـﺗﺮﭘـﺳﺮ

ﺑـﺑـﻧـدش ﺑـﺑـﺎزو ﻧـــــﺷــﺎن ﭘــدر

ھﻣﻰ ﺑود آن ﺷب ﺑـﺮﻣـﺎھـﺮوى

ھﻣـﻲ ﮔﻔت ازھﺮﺳﺧن ﭘﻳش اوى

ﭼوﺧورﺷﻳد رﺧﺷﻧده ﺷد ﺑﺮﺳﭘﮫﺮ

ﺑـﻳﺎراﺳت روى زﻣـﻳن را ﺑﻣﮫـﺮ

ﺑـﭘـدرود ﮐــﺮدن ﮔـــﺮﻓـﺗش ﺑـﺑﺮ

ﺑﺳﻰ ﺑـوﺳــﻪ دادش ﺑﭼﺷم و ﺑﺳﺮ

ﭘﺮي ﭼﮫـﺮه ﮔﺮﻳﺎن ازوﺑﺎزﮔﺷت

اﺑـﺎ اﻧــدوه و درد اﻧـﺑـﺎز ﮔـﺷت

ﺑﺮرﺳﺗـم آﻣــد ﮔــﺮاﻧـﻣـﺎﻳـﻪ ﺷـﺎه

ﺑـﭘـﺮﺳﻳدش از ﺧواب و آراﻣﮔـﺎه

ﭼواﻳن ﮔﻔﺗﻪ ﺷد ﻣـﮋده دادش ﺑﺮﺧش

ازو ﺷـﺎدﻣـﺎن ﺷــد دل ﺗﺎج ﺑـﺧش

ﺑﻳـﺎﻣـد ﺑـﻣﺎﻟـﻳد و زﻳـن ﺑـﺮﻧـﮫــﺎد

ز ﻳـﺰدان ﻧﻳﮐﻰ دھــش ﮐـﺮد ﻳـﺎد

وزاﻧﺟـﺎ ﺳـوى زاﺑـﻠﺳﺗﺎن ﮐﺷﻳـد
ﮐﺳﻰ را ﻧﮔـﻔت آﻧﭼﻪ دﻳد وﺷﻧﻳد
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در اﻳن داﺳﺗﺎن ﻧﻳﺰ ﺑﺮوﺷﻧﻰ آزادى زن در اﻧﺗﺧﺎب ھﻣﺳﺮش ﻣطﺮح
ﺷده و ﻣﻌﻠوم ﻣﻳﮔﺮدد ﮐﻪ زﻧﺎن در دوره ﻗﺑل از اﺳﻼم از آزادى ﻋﻣل ﺑﻳﺷﺗﺮى
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دوران اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺮﺧوردار ﺑوده اﻧد .ﺣﺎﺻل اﯾن ﭘﯾوﻧد ﺳﮫﺮاب ﺑﺮوﻣﻧد
ﺑود ﮐﻪ درﻋﻧﻔوان ﺟواﻧﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی ﭘدر ﺑﺮﺧﺎﺳت ودر ﻓﺮﺟﺎم ﺑدﺳت ﭘدر
ﻧﺎﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﮐﺷﺗﻪ ﺷد ﮐﻪ داﺳﺗﺎن اﯾن ﭘﺎﯾﺎن ﻏم اﻧﮔﯾﺰ ﯾﮐﯽ از ﺻﺣﻧﻪ ھﺎی ﺗﺮازﯾک
ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ اﺳت وﺧواﻧدن آن دﻟﮫﺎی ﺳﻧﮔواره را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ آورد.
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فصل دوم
سيمای زن افغان در داستان ھای عشقی
 -١داستان عشق رابعه بلخی برغالم ترکش بکتاش

)رابعۀ بلخی شاعر و شھيد عشق (
مقدمه:
در ﺑﺎرۀ راﺑﻌﮥ ﺑﻠﺧﯽ ﺑﺳﯾﺎری ازﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن ﺧودی وﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد
وﻟﯽ آﻧﭼﻪ را آﻗﺎی سيد احسان واعظی زﯾرﻋﻧوان)راﺑﻌﻪ ﻗزداری ﺑﻠﺧﯽ(
ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ،ﺳﺧت ﺑدل ﭼﻧگ ﻣﯾزﻧد و درﺳت ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﻪ ﻣن
ﻣﯾﺧواﺳﺗم و ﺑﻧﺎﺑرﯾن آﻧرا ﺑﺎ ﮐﻣﯽ اﺧﺗﺻﺎر در زﯾر اﻗﺗﺑﺎس ﻣﯾﮐﻧم.
ﻧﮐﺗﻪ اﯾﮐﻪ ﻣﯾﺧواھم ﺑدان اﺷﺎره ﮐﻧم  ،اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑرﺧﯽ از
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ودﺳت اﻧدرﮐﺎران ﺗﯾﺎﺗر ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻورﮐرده اﻧد
ﮐﻪ ﺑﮐﺗﺎش،ﻏﻼم ﺑرادر راﺑﻌﻪ ،ﯾک ﻧﻔر ﺳﯾﺎه زﻧﮔﯽ ﺑﺎ ھﯾﮐل ﻗوی وﻟﺑﺎن
درﺷت و ﮐﻠﻔت ﺑوده اﺳت ،ﺑﻧﺎﺑرﯾن وی را در ﺳﯾﻣﺎی ﯾک ﻣرد ﺳﯾﺎه ﭘوﺳت
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ﺗﺟﺳم داده اﻧد ﮐﻪ اﯾن ﺗﺻور ﻏﻠط اﺳت .ﺑرﻋﮐس ﺑﮐﺗﺎش ﯾک ﻧﺎم ﺗرﮐﯽ و ﯾک
ﻏﻼم ﺗرﮐﯽ ﺑوده اﺳت .در ﻋﮫد ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن اﮐﺛرﯾت اﻓراد ﮔﺎرد ﺷﺎھﯽ از
ﻏﻼﻣﺎن زرﺧرﯾد ﺗرﮐﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﺷده ﺑود و ﺑرﺧﯽ ازاﯾن ﻏﻼﻣﺎن ﺑﻧﺎﺑر اﺑراز
ﻟﯾﺎﻗت در ﺟﻧﮔﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﻠﻧد دوﻟﺗﯽ ﻣﯾرﺳﯾدﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ اﻟﭘﺗﮔﯾن ﯾﮐﯽ
ازﻏﻼﻣﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺣﮐﻣراﻧﯽ ﻧﯾﺷﺎﭘورﻣﻧﺻوب ﮔردﯾد و او داﻣﺎد
ﺧود ﺳﺑﮐﺗﮔﯾن را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﻏزﻧﯽ ﺑﮔﻣﺎﺷت .ﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺑﮐﺗﺎش ،ﻏﻼﻣﯽ ﺗرﮐﯽ
و دارای ﺟﻠد ﺳﻔﯾد و رﻧگ و رﺧﺳﺎر روﺷن و ﺟذاب ﺑوده اﺳت ورﻧﻪ
ﭼطور ﻣﻣﮐن ﺑود ﮐﻪ ﯾک دﺧﺗر زﯾﺑﺎ وﺑﺎ ھوش ﺑﻧﺎم راﺑﻌﻪ ،ده ھﺎ ﻣرد ﺧوش
ھﯾﮐل ھم ﭼﮫره ﺧود را ﻧﺎدﯾده ﺑﮔﯾرد و ﺑرﯾک ﻣرد ﺳﯾﺎه ﮐﻠﻔت ﻟب و ﻧﺎزﯾﺑﺎ
دل ﺑﺑﺎزد؟ در ھرﺣﺎل ﺑﮐﺗﺎش ﻏﻼم ﺗرﮐﯽ وﺧوش ﺳﯾﻣﺎ ﺑوده اﺳت.
ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻧﮔذارم ﮐﻪ "قزدار" ﮐﻪ اﻋراب آﻧرا ﺑﺻورت "قصدار" ﻧوﺷﺗﻪ اﻧد،
ﻣرﮐز ﮐﯾﮐﺎﻧﺎن در وادی ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﻓﻌﻠﯽ اﺳت و در ﻗرون اوﻟﯾﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ﺳﯾﺳﺗﺎن ﺑوده اﺳت .در ﻗرن ﭼﮫﺎرم ھﺟری ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﯾﺎن
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
ﻗرارﮔرﻓﺗﻪ و ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺑﻠﺦ ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت .ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ[

-

**

سيد احسان واعظی مينويسد:
"راﺑﻌﮥ ﻗﺰداری ﺑﻠﺧﯽ ازﺷﺎﻋﺮان ﻗﺮن ﭼﮫﺎرم ھﺟﺮی اﺳت ﮐﻪ ﺳﺧن او
درﻟطﺎﻓت و اﺷﺗﻣﺎل ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﯽ دل اﻧﮔﻳﺰ و درﻓﺻﺎﺣت ﮐﻼم و ﺣﺳن ﺗﺄﺛﻳﺮ ﻣﻌﺮوف
اﺳت .ﺷﺮح زﻧدﮔﺎﻧﯽ وی اﻓﺳﺎﻧﻪ آﻣﻳﺰ و ھﻣﺮاه ﺑﺎ ﺧﻳﺎﻻت و داﺳﺗﺎن ﺳﺎزی اﺳت.
ﮔوﻳﻧد ﮐﻪ ﭘدرش ﮐﻌب از اﻣﺎرت ﺟوﻳﺎن ﻋﺮب ﺑود و از ﺑﻠﺦ ﺗﺎ ﺳﻳﺳﺗﺎن و ﻗﻧدھﺎر
ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ داﺷت .ﺑﻌد ازﻓوت ﮐﻌب ،ﭘﺳﺮش ﺣﺎرث ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺑﻠﺦ ﺷد.
ﮐﻌب ﭘﻳش ازﻣﺮگ ،راﺑﻌﻪ را ﺑﻪ ﺑﺮادرش ﺣﺎرث ﺳﭘﺮده و ﺑﺎﻻی وی دﻳن
ﮔذاﺷت ﺗﺎ ھﻣواره از ﺧواھﺮش ﻣواظﺑت ﻧﻣوده و او را درﺳﺎﻳﮥ ﻟطف و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ
دﻟﺳوزاﻧﮥ ﺧوﻳش ﻗﺮاردھد.
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دردوران ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺣﺎرث ،راﺑﻌﻪ ﻋﺎﺷق ﺑﮐﺗﺎش ﻏﻼم ﺑﺮادرﻣﻳﮔﺮدد.
داﺳﺗﺎن ﻣﻼل اﻧﮔﻳﺰﻋﺷق ﻧﺎﻓﺮﺟﺎم راﺑﻌﻪ و ﺑﮐﺗﺎش ﺷﮫﺮۀ ﺧﺎص و ﻋﺎم ﮔﺮدﻳده و
ﻗﻠم ﺑدﺳﺗﺎن و داﺳﺗﺎن ﺳﺮاﻳﺎن ،ﺑﻪ ﮔوﻧﮥ اﺣﺳﺎس ﺑﺮاﻧﮔﻳﺰی اﻳن روﻳداد را ﺛﺑت
ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻣوده ،ارﻣﻐﺎن ارزﺷﻣﻧدی ﺑﻪ ﺷﻳﻔﺗﻪ ﮔﺎن ،دل ﺑﺎﺧﺗﮔﺎن و ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭘﺎﮐﺑﺎز
اﻳن ﻣﺮزو ﺑوم ﻧﺛﺎر ﻧﻣوده اﻧد.
درداﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﺷوراﻧﮔﻳﺰاﺻﻳل آرﻳﺎﻳﯽ ،ﺷﺮح داﺳﺗﺎن دردﻧﺎک و ﺗﺄﺛﺮآور
راﺑﻌﮥ ﺑﻠﺧﯽ ﻗﺰداری و ﺣﻘﺎﻳق ﺗﻠﺦ و ﺷﻳﺮﻳن ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ و ﻣﻘﺎم واﻻی اﻳن
اﺳطورۀ ﻣﻘﺎوﻣت و وﻓﺎداری ،ﺟﺎی ﺧﺎﺻﯽ را اﺣﺮازﻧﻣوده اﺳت.
ھﺮﮔﺎه ﺑﻪ رﻣوز اﻳن داﺳﺗﺎﻧﮫﺎ ﻋﻣﻳﻘﺗﺮﮔﺮدﻳم ،درﻣﯽ ﻳﺎﺑﻳم ﮐﻪ :راﺑﻌﻪ دﺧﺗﺮ
ﮐﻌب اﻣﻳﺮﺑﻠﺦ ﺑﺎ داﺷﺗن ﺷﻣﺎﻳل آراﺳﺗﻪ ،ﻟطﺎﻳف و زﻳﺑﺎﻳﯽ و ﭼﺷﻣﺎن ﺟﺎدوﻳﯽ اش
درﻧﮔﺎه اول ﻗﺮار ازﻗﻠب وآرام ازدل ﻣﯽ رﺑود .ﻟﺑﺎن ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ و ﻧﻣﮐﻳن و دﻧداﻧﮫﺎی
ﺻدف ﮔوﻧﻪ اش ،ﺟﮫﺎﻧﯽ داﺷت ﮐﻪ ﻧﻣﻳﺷد ﻳک ﻟﺣظﻪ از ﭼﺷم دورﺑﻣﺎﻧد .اوﮐﻪ
ﺑﺎﺗﻳﺮﻧﮔﺎھش دﻟﮫﺎ را ﺷﮐﺎر ﻣﻳﮐﺮد ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ھﺮﺑﻳﻧﻧده ﺻﻳد ﻧﮔﺎھﮫﺎی ﭘﺮﺧﻣﺎر او
ﻣﻳﺷد؛ ﺑﻠﮐﻪ ﻧﻔس درراه رﺳﻳدن ﺑﻪ داﻣﺎن او ،ﻧﺎ آﮔﺎھﺎﻧﻪ درﻗﻔس ﺳﻳﻧﻪ زﻧداﻧﯽ
ﻣﻳﮔﺮدﻳد  .ﮔوﻳﯽ طﺑﻳﻌت ﻓﻘط ﻳﮐﺑﺎراﺳﺗﻌداد ﺷﮔﻔت آور و ﮐﻠک ھﻧﺮآﻓﺮﻳن ﺧود را
درﺧﻠﻘت ﭼﮫﺮۀ ﻣﮫﺗﺎب ﮔوﻧﻪ وﺳﻳﻣﺎی ﭘﺮﻓﺮوﻏش آزﻣوده و ﺑﮐﺎرﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
راﺑﻌﻪ ﭼﻧﺎن ﺷﻳﺮﻳن زﺑﺎن و ﺧوش ﮔﻔﺗﺎرﺑود ﮐﻪ اﺷﻌﺎرش ازﺣﻼوت
ﻟﺑﮫﺎﻳش ﺣﮐﺎﻳت ﻣﻳﮐﺮد .ﭘدر ﻧﻳﺰﭼﻧﺎن ﺑﻪ دﺧﺗﺮﺧوش ﺳﻳﺮت و ﻧﻳﮐو ﺑﻳﺎﻧش دل ﺑﺳﺗﻪ
ﺑود ﮐﻪ ﻟﺣظﻪ ای از ﺧﻳﺎﻟش ﻓﺎرغ ﻧﻣﻳﮔﺮدﻳد و ﻓﮐﺮ آﻳﻧدۀ دﺧﺗﺮش ،وی را ھﻣواره
ﻣﺷوش و ﻧﮔﺮان ﻣﻳﺳﺎﺧت.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻟﺣظﺎت ﻣﺮﮔش ﻓﺮارﺳﻳد ،ﭘﺳﺮﺧود ﺣﺎرث را ﻧﺰد ﺧود ﺑﺧواﻧد
و دﻟﺑﻧد ﺷﻳﺮﻳن ﺧوﻳش را ﺑوی ﺳﭘﺮده ﭼﻧﻳن ﻳﺎد آورﮔﺮدﻳد :ﭼﻪ ﺷﮫﺮﻳﺎراﻧﯽ ﮐﻪ اﻳن
دُر ﮔﺮاﻧﻣﺎﻳﻪ را ازﻣن طﻠﺑﻳدﻧد و ﻣن ھﻳﭻ ﮐﺳﯽ را ﺑﺮاﺑﺮﺑﺎ او ﻧﻳﺎﻓﺗم .اﻣﺎ ﺗو ﭼون
ﮐﺳﯽ را ﺷﺎﻳﺳﺗﮥ وی درﻳﺎﻓﺗﯽ ،ﺧود داﻧﯽ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮ راھﯽ ﮐﻪ ﺧواھﯽ روزﮔﺎرش
را ﺧﺮم و زﻧدﮔﯽ اش را ﭘﺮ ازﻧﻌم ﺳﺎزی.
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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
ﻧﻣود .ﺑﺳﺎط ﻋﻳش درﺑﺎغ ﺑﺎ ﺷﮐوھﯽ ﮐﻪ ازطﺮاوت و ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﻔﺎ و دﻻوﻳﺰی
ﺑﮫﺷت ﺑﺮﻳن را ﻣﺎﻧﻧد ﺑود؛ ﮔﺳﺗﺮده ﺷده ﺑود .آب زﻻل و روﺷن ازﻧﮫﺮﭘوﺷﻳده
ازﮔل ﻣﻳﮔذﺷت و از ادب ﺳﺮ ﺑﺮﻧﻣﯽ آورد ﺗﺎ ﺑﺮ ﺑﺳﺎط ﺟﺷن ﻧﮔﮫﯽ اﻓﮔﻧد.
ﺗﺧت ﺷﺎه ﺑﺮاﻳوان ﺑﻠﻧدی ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺣﺎرث ﭼون ﺧورﺷﻳدی ﺑﻪ آن
ﺳﮐوی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .ﺧﺎدﻣﺎن وﻣﮫﺗﺮان ﭼون ﺳﻠﺳﻠﻪ ﺑﻧدی اطﺮاف وی را ﺣﻠﻘﻪ
زده و درﻧﮫﺎﻳت ادب ،ﮐﻣﺮﺧدﻣت ﺑﺳﺗﻪ ﺑودﻧد .ھﻣﻪ ﺳﺮاﻓﺮاز و دﻟﻳﺮ و ﺑﻠﻧد ﻗﺎﻣت و
ﻧﻳﮐوﭼﮫﺮ ،اﻣﺎ ازﻣﻳﺎن ھﻣﻪ ﺟوان ﺧوش اﻧدام و ﺟﺳور ﮐﻪ ﭼون ﻣﺎھﯽ درﻣﻳﺎن
ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﻣﻳدرﺧﺷﻳد ،ھﻣﮥ ﺑﻳﻧﻧده ھﺎ را ﺑﻪ ﺗﺣﺳﻳن واﻣﻳداﺷت .او ﻧﮔﮫﺑﺎن ﺷﺎه ﺑود و
ﺑﮐﺗﺎش ﻧﺎم داﺷت.
اﺷﺮاف و ﺧواص و ﻧﺟﺑﺎء وﺑﺰرﮔﺎن ،ﺑﺮای ﺗﮫﻧﻳت ﺷﺎه درﺟﺷن
ﺣﺿور ﻳﺎﻓﺗﻧد و ازﺷﺎدی و ﺳﺮورﺳﺮﻣﺳت ﮔﺮدﻳدﻧد .ﭼون راﺑﻌﻪ ازﺷﮐوه ﺟﺷن
ﺧﺑﺮ ﻳﺎﻓت ،از ﻧﺮدﺑﺎن ﻗﺻﺮ ﺑﺑﺎم آﻣد ﺗﺎ آن ھﻣﻪ ﺳﺮور وﺷﺎدی و رﻗص و ﭘﺎﻳﮐوﺑﯽ
را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻧﻣﺎﻳد .ﻟﺣظﻪ ای ﺑﻪ ھﺮطﺮف ﻧظﺎره ﻧﻣود ﺗﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن ﻧﮔﺎھش ﺑﻪ ﺑﮐﺗﺎش
اﻓﺗﺎد ﮐﻪ ھﻣﭼون ﺳﺎﻗﯽ ﺻﺮاﺣﯽ ﺑدﺳت ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺎه اﻳﺳﺗﺎده و درﺟﺎم وی ﻣﯽ
ﻣﻳﺮﻳﺰد .ﺑﮐﺗﺎش ﺑﺎﭼﮫﺮۀ ﮔﻠﮔون ازﻣﺳﺗﯽ ﻣﻳﮔﺳﺎری ﻣﻳﻧﻣود ؛ ﮔﺎه رﺑﺎب ﻣﻳﻧواﺧت و
ﮔﺎه آوازﺧوش ﺳﺮﻣﻳداد.
راﺑﻌﻪ ﮐﻪ ﺑﮐﺗﺎش را ﺑﺎ آﻧﮫﻣﻪ ﺟﻠوه ﮔﺮی ،دﻟﻔﺮﻳﺑﯽ و ﺷﻣﻊ اﻓﺮوزی اش
دﻳد؛ آﺗﺷﯽ ازﻋﺷق درﺟﺎﻧش ﺷﻌﻠﻪ ورﮔﺮدﻳد وﺳﺮاﭘﺎﯾش را ﻓﺮاﮔﺮﻓت .ازآن ﭘس
ﺧواب و آرام و ﻗﺮار و راﺣت ،از وﺟودش رﺧت ﺑﺮﺑﺳت و ﺟذﺑﻪ و طوﻓﺎﻧﯽ در
وﺟودش ﭘدﻳدارﺷد .دﻳدﮔﺎﻧش ﭼون اﺑﺮﻣﻳﮔﺮﻳﺳت و ﻗﻠﺑش ﭼون ﺷﻣﻊ ﻣﻳﺳوﺧت.
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ﭘس از ﻳک ﺳﺎل ﺷور و ﻧواﻳﯽ را ﮐﻪ ﻋﺷق در وﺟودش ﮔداﺧﺗﻪ ﺑود ،ﭼﻧﺎن
ﻧﺎﺗواﻧش ﮐﺮد ﮐﻪ او را ﻳﮐﺑﺎره از ﭘﺎ درآورد و ﺑﺮﺑﺳﺗﺮ ﺑﻳﻣﺎری اش اﻓﮔﻧد.
راﺑﻌﻪ داﻳﻪ ای داﺷت دﻟﺳوز و ﻏﻣﺧوار و زﻳﺮک و ﮐﺎردان ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺮﻣﯽ
و ﮔﺮﻣﯽ و ﺷﻳﺮﻳﻧﯽ و ﭼﺮب زﺑﺎﻧﯽ ،ﭘﺮدۀ ﺷﺮم از ﭼﮫﺮۀ او ﺑﺮ اﻓﮔﻧد و ﻗﻔل
دھﺎﻧش را ﮔﺷﺎد ،ﺗﺎﺳﺮاﻧﺟﺎم دﺧﺗﺮداﺳﺗﺎن ﻋﺷﻘش را ﺑﺎ ﺑﮐﺗﺎش ،ﺑﻪ داﻳﮥ ﻣﮫﺮﺑﺎن
ھوﻳدا ﻧﻣود وﭼﻧﻳن ﮔﻔت:
ﭼﻧﺎن ﻋﺷﻘش ﻣﺮا ﺑﯽ ﺧوﻳش آ ورد

ﮐﻪ ﺻد ﺳﺎﻟﻪ ﻏﻣم در ﭘﻳش آورد

ﭼﻧﻳن ﺑﻳﻣﺎر و ﺳﺮﮔــﺮدا ن از آﻧم

ﮐﻪ ﻣﻲ داﻧم ﮐﻪ ﻗـــدرش را ﻧداﻧم

ﺳﺧن ﭼون ﻣﻳﺗوان زان ﺳﺮو ﻣن ﮔﻔت
ﭼﺮا ﺑﺎﻳــد ز دﻳﮔﺮ ﮐـــس ﺳﺧن ﮔﻔت
ﮔوﻳﻧد ،روزی راﺑﻌﻪ ﻣﻳﺎن ﭼﻣن ھﺎ ﻣﻳﮔﺷت و ﻣﻳﺧواﻧد:
اﻻ ای ﺑﺎد ﺷﺑﮔﻳﺮ ﻳک ﮔذر ﮐن

زﻣن آن ﺗﺮک ﻳﻐﻣﺎ را ﺧﺑﺮﮐن

ﺑﮔو ﮐﺰ ﺗﺷﻧﮔﯽ ﺧواﺑم ﺑﺑﺮدی

ﺑـــﺑــﺮدی آﺑـم و آﺑـم ﺑﺑﺮدی

وﻗﺗﯽ ﮐﻪ درﻳﺎﻓت ﺑﺮادر ﺷﻌﺮش را ﻣﯽ ﺷﻧود ،ﮐﻠﻣﮥ " ﺗﺮک ﻳﻐﻣﺎ" را ﺑﻪ "
ﺳﺮخ ﺳﻘﺎء " ﻳﻌﻧﯽ ﺳﻘﺎو ﺳﺮخ روی ﮐﻪ ھﺮ روز ﺳﺑوی آب ﺑﺮاﻳش ﻣﯽ آورد،
ﺗﺑدﻳل ﮐﺮد؛ اﻣﺎ ﺑﺮادر از آن ﭘس ﺑﺮﺧواھﺮ ﺑد ﮔﻣﺎن ﮔﺮدﻳد و ازاﻳن واﻗﻌﻪ ﭼﻧد
ﻣﺎھﯽ ﻧﮔذﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ دﺷﻣﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﺑﯽ ﺷﻣﺎرش ﺑﺮ ﻣﻠک ﺣﺎرث ﺣﻣﻠﻪ ور
ﮔﺮدﻳد.
ﺣﺎرث ھم ﺑﺮای ﻣداﻓﻌﻪ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻧﻳﺮوﻣﻧد و ﺟﻧﮔﺎوری ازﺷﮫﺮ ﺑﺮون رﻓت.
ﺧﺮوش ﮐوس ﮔوش ﻓﻠک را ﮐﺮد و زﻣﻳن ازﺧون ﻣﺑﺎرزان رﻧﮔﻳن ﺷد .ﮔوﻳﯽ اﺟل،
ﺗﻘدﻳﺮﺷوم ﺧود را ﺑﻪ ﻗﺻد ﺟﺎن ﻣﺮدم ﻣﯽ آزﻣود و ﻗﻳﺎﻣت ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻳداﺷت.
ﺣﺎرث ﺳﭘﺎه را ﺑﻪ ﺳوی ھدف ﭘﻳش راﻧد و ﺧود ﭼون ﮔﺮدی ﺑﺮدﺷﻣن
ﺣﻣﻠﻪ ورﮔﺮدﻳد .ازﺳوی دﻳﮔﺮ ﺑﮐﺗﺎش ﺑﺎ دو دﺳت ﺷﻣﺷﻳﺮ ﻣﻳﺰد و ﮐﺎر رواﻳﯽ ھﺎ
ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻳﻧﻣود.
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وی ﺑﺎ دﻟﻳﺮی ،ﻣﮫﺎرت ﺟﻧﮔﯽ و ﻧﺑﺮد ﺟﺳوراﻧﻪ اش درﻣﻳدان رزم  ،ﭼﻧﺎن
درﺧﺷﻳد ﮐﻪ دﺷﻣن زود ﻣﺗوﺟﻪ وی ﮔﺮدﻳد؛ ﺗﺎ ﻧﺎﮔﮫﺎن در اﺛﺮ ﻳورش ﺑﺮق آﺳﺎ و
ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﺟﻧﮔﺎوران دﺷﻣن ،ﺳﺮش ازﺿﺮب ﺷﻣﺷﻳﺮ زﺧم ﺑﺮ داﺷت .ﺣﻳﻧﻳﮐﻪ ﻧﺰدﻳک
ﺑود ﮔﺮﻓﺗﺎرﮔﺮدد ،ﻧﻘﺎﺑدار زره ﭘوﺷﻳده ای ﺳواره در ﻣﻘﺎﺑل ﺻف ظﺎھﺮﮔﺷت و
ﭼﻧﺎن ﺧﺮوﺷﯽ ﺑﺮآورد ﮐﻪ از ﻓﺮﻳﺎد او ﺗﺮس و اﺿطﺮاﺑﯽ در دﻟﮫﺎ ﭘدﻳدارﺷد.
زﺧﻣﯽ را ﺑﺮﮔﺮﻓت و در ﻣﻳﺎن ﺻف ﺳﭘﺎه ﺑﺮد و ﺑﻪ دﻳﮔﺮاﻧش ﺳﭘﺮد و ﺧود ﭼون
ﺑﺮق ﻧﺎﭘدﻳد ﮔﺷت .ھﻳﭻ ﮐﺳﯽ از ﻣﻌﺮﻓت او آﮔﺎه ﻧﺷد و ﻧداﻧﺳت ﮐﻪ وی ﮐﻳﺳت.
اﻳن ﺳﭘﺎھﯽ دﻻور راﺑﻌﻪ ﺑود ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﮐﺗﺎش را ازاﺳﺎرت و ﻣﺮگ ﻧﺟﺎت
ﺑﺧﺷﻳد .ﺑﺎ ﻏﻳﺎﺑت ﺑﮐﺗﺎش ،ﺳﭘﺎه دﺷﻣن ﭼون ﺳﻳﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺮوش آﻣد و ﺗﮫﺎﺟم ﺧود را
ﺷدت ﺑﺧﺷﻳد و اﮔﺮ ﻟﺷﮐﺮﻳﺎن ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺑﻪ ﮐﻣک آﻧﮫﺎ ﻧﻣﯽ ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ،ﺷﮫﺮی در
دﻳﺎر و آدﻣﯽ درﮐﻧﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت.
ﺣﺎرث ﭘﻳﺮوزﻣﻧد ﺑﺮﮔﺷت و ﭼون ﺳوار ﻣﺮد اﻓﮔن را طﻠﺑﻳد ،ﻧﺷﺎﻧﯽ از
وی ﻧﻳﺎﻓت ،ﮔوﻳﯽ ﻓﺮﺷﺗﻪ ای ﺑود ﮐﻪ اززﻣﻳن رﺧت ﺑﺮﺑﺳﺗﻪ ﺑود.
ﮔوﻳﻧد روزی راﺑﻌﻪ در راھﯽ ﺑﺎ رودﮐﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮﺧورد ،آن دو ﺷﻌﺮھﺎ
ﺧواﻧدﻧد ،ﺗﺑﺎدل اﻓﮐﺎر ﻧﻣودﻧد و ﺳؤال ھﺎ و ﺟواب ھﺎ رد و ﺑدل ﮐﺮدﻧد.
رودﮐﯽ ازﺣﺳن ﮔﻔﺗﺎر و ذوق ﻟطﻳف دﺧﺗﺮ درﺗﻌﺟب ﻣﺎﻧد و ﭼون از
ﻋﺷﻘش آﮔﺎه ﮔﺷت ،رازطﺑﻌش را داﻧﺳت و آﻧﮔﺎھﯽ ﮐﻪ از آن ﺟﺎ در ﺑﺧﺎرا رﻓت،
ﺑدرﮔﺎه ﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﺣﺿور رﺳﺎﻧﻳد و ﺑﺮﺣﺳب ﺗﺻﺎدف ،ﺣﺎرث ﻧﻳﺰ درھﻣﺎﻧﺮوز
ﺑﺮای ﺳﭘﺎﺳﮔذاری ازﺷﺎه ﺑﺧﺎرا ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻣک اش ﺷﺗﺎﻓﺗﻪ ﺑود ،درآن ﺟﺎ
ﺣﺿورداﺷت .ﺟﺷن ﺷﺎھﺎﻧﮥ ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷد و ﺑﺰرﮔﺎن و اﺷﺮاف درآن ﺟﺷن ﺷﺮﮐت
ورزﻳدﻧد.
ﺷﺎه ازرودﮐﯽ ﻣطﺎﻟﺑﮥ ﻗﺮاﺋت اﺷﻌﺎر را ﻧﻣود .او ھم ﺑﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻪ و ﭼون
ﺷﻌﺮھﺎی راﺑﻌﻪ را ﻳﺎد داﺷت ﮐﺮده ﺑود ،ھﻣﻪ را ﺑﺮ ﺧواﻧد .ﻣﺟﻠس ﮔﺮم و ﺧود
ﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮدﻳد و ﺷﺎه ﭼﻧﺎن ﻣﺟذوب ﮔﺷت ﮐﻪ ﻧﺎم ﮔوﻳﻧدۀ اﺷﻌﺎر را از او ﭘﺮﺳﻳد.
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رودﮐﯽ ﻣﺳت ﻣﯽ و ﻣﺗﺄﺛﺮ از اﺷﻌﺎر ،ﺑﯽ ﺧﺑﺮ از وﺟود ﺣﺎرث زﺑﺎن ﮔﺷﺎد
و داﺳﺗﺎن را ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺑود ،ﺑﯽ ﭘﺮده ﻧﻘل ﮐﺮد و ﮔﻔت :اﺷﻌﺎر از دﺧﺗﺮﮐﻌب اﺳت ﮐﻪ
ﻣﺮغ دﻟش دردام ﻏﻼﻣﯽ اﺳﻳﺮ ﮔﺷﺗﻪ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻧﻪ ﺧوردﻧش ﻣﻳداﻧد و ﻧﻪ
ﺧﻔﺗﻧش ،ﺟﺰ ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺗن و ﻏﺰل ﺳﺮودن ﮐﺎری ﻧدارد .راز اﻳن اﺷﻌﺎر ﺳوزان در
ھﻣﻳن ﺟﺎﺳت.
ﺣﺎرث ﮐﻪ داﺳﺗﺎن را ﺷﻧﻳد ،ﺧود را ﺑﻪ ﻣﺳﺗﯽ زد؛ ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﮔوﻳﯽ ﭼﻳﺰی را
ﻧﺷﻧﻳده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﭼون ﺑﻪ ﺑﻠﺦ رواﻧﻪ ﮔﺷت ،دﻟش از ﺗﻌﺻب و ﺧﺷم ﻣﯽ ﺟوﺷﻳد و
در ﭘﯽ ﺑﮫﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﮔﺷت ﺗﺎ ﺧون ﺧواھﺮ را ﻓﺮو رﻳﺰد و ﮔوﻳﺎ اﻳن ﻟﮐﮥ ﻧﻧگ را
ازداﻣﺎن ﺧود ﺑﺷوﻳد.
ﺑﮐﺗﺎش ﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آن ﻣﺎه را ﮐﻪ ﺳﺮا ﭘﺎ از ﺳوز درون ﺣﮐﺎﻳت ﻣﻳﮐﺮد ،ﭼون
ﮔﻧﺞ ﮔﺮاﻧﺑﮫﺎﻳﯽ درﺟﻌﺑﻪ ای ﺟﺎ داده ﺑود .او رﻓﻳﻘﯽ داﺷت ﻧﺎﭘﺎک ﮐﻪ ازدﻳدن آن
ﺟﻌﺑﻪ ﺣﺮص در ﺟﺎﻧش ﻏﺎﻟب ﮔﺷت و ﺑﻪ ﮔﻣﺎن دﺳت ﻳﺎﻓﺗن ﺑﻪ ﮔوھﺮ ،ﺳﺮش را
ﮔﺷود و ﭼون آن ﻧﺎﻣﻪ ھﺎ را ﺑﺮﺧواﻧد ،ھﻣﻪ را ﻧﺰد ﺣﺎرث ﺑﺮد.
ﺣﺎرث ﻳﮐﺑﺎره ازﺟﺎ در رﻓت و آﺗش ﮐﻳن و ﺧﺷم و ﺟودش را ﭼﻧﺎن ﻓﺮا
ﮔﺮﻓت ﮐﻪ درھﻣﺎن دم ﮐﻣﺮﻗﺗل ﺧواھﺮ را ﺑﺮﺑﺳت .اﺑﺗداء ﺑﮐﺗﺎش را ﺑﻪ ﺑﻧد آورد و
در ﭼﺎھﯽ ﻣﺣﺑوﺳش ﺳﺎﺧت و ﺳﭘس ﻧﻘﺷﮥ ﻗﺗل ﺧواھﺮ را ﮐﺷﻳد .ﻓﺮﻣود ﺗﺎ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ
ای ﺑﺗﺎﺑﻧد و آن ﺳﻳﻣﺗن را در آن ﺑﻳﻔﮔﻧﻧد و ﺳﭘس رﮔﺰن ھﺮدو دﺳﺗش را رگ زﻧد
و آن را ﺑﺎز ﮔذارد.
دژﺧﻳﻣﺎن ﭼﻧﻳن ﮐﺮدﻧد؛ راﺑﻌﻪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﺑﺮدﻧد و ﺑﺎ ﺳﻧگ و آھک در
ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ را ﻣﺣﮐم ﺑﺳﺗﻧد .دﺧﺗﺮ ﻓﺮﻳﺎد ھﺎ ﮐﺷﻳد و آﺗش ﺑﺟﺎﻧش اﻓﺗﺎد؛ اﻣﺎ ﻧﻪ از
ﺿﻌف و داد ﺧواھﯽ؛ ﺑﻠﮐﻪ آﺗش ﻋﺷق ،ﺳوزطﺑﻊ ،ﮔداز ﻣﺳﺗﯽ ،ﺷﻌﻠﮥ ﺑﻳﻣﺎری و
ﺳﺳﺗﯽ و داغ ﻏم رﺳواﻳﯽ ،ھﻣﻪ ﭼﻧﺎن او را ﻣﯽ ﺳوزاﻧد ﮐﻪ ھﻳﭻ آﺑﯽ ﻗدرت
ﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن آﻧﮫﺎ را ﻧداﺷت .آھﺳﺗﻪ ﺧون ازﺑدﻧش ﻣﻳﺮﻓت و ﻣﺎﺣوﻟش را ﻓﺮا
ﻣﻳﮔﺮﻓت.
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اﻳن ﻋﺎﺷق ﭘﺎک ﺑﺎز اﻧﮔﺷت درﺧون ﻓﺮو ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻏﺰل ھﺎی ﭘﺮﺳوز ﺑﺮ
دﻳوارﻧﻘش ﻣﻳﮐﺮد .ھﻣﺎن ﮔوﻧﻪ ﮐﻪ دﻳوار ﺑﺎ ﺧون ﭘﺎﮐش رﻧﮔﻳن ﻣﻳﮔﺷت ،ﭼﮫﺮه اش
ﻧﻳﺰ ﺑﯽ رﻧگ ﻣﻳﺷد .ﺗﺎﺟﺎﻳﻳﮐﻪ درﮔﺮﻣﺎﺑﻪ دﻳواری ﻧﺎ ﻧوﺷﺗﻪ و در ﺗن راﺑﻌﻪ آﺛﺎری
ازﺧون ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد .دﻳوار ازﺷﻌﺮ ﭘﺮﮔﺮدﻳد و آن ﻣﺎه ﭘﺎره ﺑﺮ ﺟﺎی ﺧﺷک ﺷد و
ﺟﺎن ﺷﻳﺮﻳﻧش ﻣﻳﺎن ﻋﺷق و اﺷک و ﺧون و آﺗش ،از ﺗن ﺟدا ﮔﺮدﻳد.
روز دﻳﮔﺮ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ را ﮔﺷودﻧد و آن دل اﻓﺮوز ﭘﺮی ﭼﮫﺮ را ،ﭼون
زﻋﻔﺮاﻧﯽ ازﻓﺮق ﺗﺎ ﭘﺎ ﻏﺮق در ﺧون دﻳدﻧد .ﭘﻳﮐﺮش را ﺷﺳﺗﺷو دادﻧد و در دل
ﺧﺎک ﻣدﻓوﻧش ﻧﻣودﻧد .درﺳﺮاﺳﺮ دﻳوار ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ اﻳن ﺷﻌﺮ ﺟﮔﺮﺳوز ،ﭼﻧﻳن ﻧﻘش
ﮔﺮدﻳده ﺑود:
ﻧﮔﺎرا ﺑﯽ ﺗو ﭼﺷﻣم ﭼﺷﻣﻪ ﺳﺎراﺳت

ھﻣـﻪ روﻳم ﺑﺧــون دل ﻧﮔﺎر اﺳت

رﺑودی ﺟﺎن و دروی ﺧوش ﻧﺷﺳﺗﯽ

ﻏـﻠــط ﮐـﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮ آﺗـش ﻧﺷﺳﺗﯽ

ﭼو دردل آﻣـــدی ﺑــﻳﺮون ﻧــﻳــﺎﻳﯽ

ﻏﻠــط ﮐـﺮدم ﮐﻪ ﺗو درﺧون ﻧﻳﺎﻳﯽ

ﭼو ازدو ﭼﺷم ﻣـن دو ﺟــوی دادی

ﺑﻪ ﮔــﺮﻣــﺎﺑﻪ ﻣﺮا ﺳﺮﺷوی دادی

ﻣﻧم ﭼــون ﻣﺎھــﯽ ﺑـــﺮ ﺗــﺎﺑــﻪ آﺧـﺮ

ﻧﻣــﯽ آﻳﯽ ﺑـــدﻳن ﮔﺮﻣــﺎﺑﻪ آﺧــﺮ

ﻧﺻﻳب ﻋﺷــق اﻳن آﻣــــد ز درﮔﺎه

ﮐــﻪ در دوزخ ﮐﻧﻧدش زﻧده آﻧﮔﺎه

ﺳﻪ ره دارد ﺟﮫﺎن ﻋﺷق اﮐــﻧــون

ﻳﮐــﯽ آﺗش ﻳﮐﯽ اﺷک وﻳﮐﯽ ﺧون

ﺑﺂﺗش ﺧوا ﺳﺗم ﺟــــﺎﻧم ﮐـــﻪ ﺳوزد

ﭼــو ﺟﺎی ﺗوﺳت ﻧﺗواﻧم ﮐﻪ ﺳوزد

ﺑﻪ اﺷﮐم ﭘــــﺎی ﺟـــﺎﻧﺎن ﻣﯽ ﺑﺷوﻳم

ﺑﺧــوﻧم دﺳت از ﺟﺎن ﻣﯽ ﺑﺷوﻳم

ﺑﺧوردی ﺧون ﺟﺎن ﻣــن ﺗﻣـــﺎﻣﯽ

ﮐـﻪ ﻧــوﺷت ﺑـﺎد ،ای ﻳـﺎر ﮔﺮاﻣﯽ

ﮐﻧون درآﺗش و دراﺷک و درﺧون

ﺑـــﺮﻓــﺗم زﻳن ﺟﮫﺎن ﺟـﻳﻔـﻪ ﺑﻳﺮون

ﻣﺮا ﺑﯽ ﺗــو ﺳــﺮ آﻣـــد زﻧـد ﮔﺎﻧﯽ

ﻣﻧـــت رﻓــﺗم ﺗــو ﺟـﺎوﻳدان ﺑﻣﺎﻧﯽ

دعا
دﻋوت ﻣن ﺑﺮ ﺗو آن ﺷد ﮐﺎ ﻳﺰدت ﻋﺎﺷق ﮐﻧﺎد
ﺑﺮ ﻳﮐﯽ ﺳﻧﮔﻳن دل ﻧﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎن  ،ﭼون ﺧوﻳﺷﺗن
ﺗﺎ ﺑداﻧﯽ درد ﻋﺷق و داغ ﻣﮫﺮ و ﻏم ﺧوری

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٦٧

ﭼون ﺑﻪ ﻋﺷق اﻧدر ﺑﭘﻳﭼﯽ ﭘس ﺑداﻧﯽ ﻗدر ﻣن
ﭼون ﺑﮐﺗﺎش از اﻳن واﻗﻌﻪ آﮔﺎه ﮔﺷت ،ﻧﮫﺎﻧﯽ ﻓﺮار ﮐﺮد و ﺷﺑﺎﻧﮔﻪ ﺑﺧﺎﻧﮥ
ﺣﺎرث آﻣد و ﺳﺮش را از ﺗن ﺟدا ﮐﺮد و ﺑﺮ ﻣﺰار راﺑﻌﻪ ﺷﺗﺎﻓت و ﺑﺎ د ﺷﻧﻪ دل
ﺧوﻳش را ﺷﮔﺎﻓت:
ﻧﺑودش ﺻﺑر ﺑﯽ ﻳﺎر ﻳﮔﺎﻧﻪ
ﺑدو ﭘﻳوﺳت و ﮐوﺗﻪ ﺷد زﻣﺎﻧﻪ
راﺑﻌﻪ اوﻟﻳن ﺷﺎﻋﺮۀ ﻓﺎﺿل و ﺧوش ﻗﺮﻳﺣﮥ زن ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧد ﺑﻠﺑل ﺧوش اﻟﺣﺎن
ﻣﺣﺑت ،درﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮودن ﻧﻐﻣﻪ ھﺎﻳﯽ ازﻋﺷق ودوﺳﺗﯽ ،ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﺿﻣون
دﻳﮔﺮی از ﺻداﻗت و اﻳﺛﺎر ودرس دﻳﮔﺮی از اﻟﻔت و رأﻓت و آزادﮔﯽ ،ﭘﻳﺷﮐش
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
ﺑﻳﺎد ﻧدارد.
او ﺷﺎﻋﺮه اﻳﺳت ﮐﻪ ﻗﺮن ھﺎ ﭘﻳش از اﻣﺮوز و درھﻧﮔﺎم ﺳﭘﻳده دم ادﺑﻳﺎت
ﭘﺎرﺳﯽ -دری ،ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ دﺳت زد و درھﻣﺎن ﻋﺻﺮ اﺷﻌﺎر دﻟﭘذﻳﺮ و
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
آھﻧﻳﻧش ،ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﮔﺎه رﻓت و ﺟﺎم ﺷﮫﺎدت را ﻧوﺷﻳد؛ ﺑﻠﮐﻪ ازﻧﺧﺳﺗﻳن دوﺷﻳﺰه ﮔﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﻪ درزﻣﺎن ﺣﺎﮐﻣﻳت ﻣﺮد ﺳﺎﻻری و زن ﺳﺗﻳﺰی ﺧﺷن اﻋﺮاب ،در رزﻣﮔﺎه
ﻧﺑﺮد ﺣﺿور ﻣﻳﻳﺎﺑد و ﺑﺮدﺷﻣن ﻣﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﻣﻳﮫﻧش ،ﻣﻳﺗﺎزد و اﻳن ﻳﮐﯽ ازدﻳﮔﺮ
ﻣﻔﺎﺧﺮ و ارﺛﻳﮥ ﮔﺮاﻧﺑﮫﺎی ﺧﺮاﺳﺎن زﻣﻳن اﺳت ﮐﻪ وی آن راﺑﻣﺛﺎﺑﮥ ﺳﺮﻣﺷق ﺑﻪ
ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌدی ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد.
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دراﻳن ﺟﺎ ﺳؤاﻟﯽ ﺑﻣﻳﺎن ﻣﯽ آﻳد ﮐﻪ ﭼﺮا درادﺑﻳﺎت ﮐﻼﺳﻳک ﻣﺎ ازرواﺑط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ
اﻓﺳﺎﻧوی ﻣﺎﻧﻧد :ﻳوﺳف و زﻟﻳﺧﺎ ،ﻟﻳﻠﯽ و ﻣﺟﻧون ،ﺷﻳﺮﻳن و ﻓﺮھﺎد )ﺧﺳﺮو و
ﺷﻳﺮﻳن(  ،واﻣق و ﻋذرا ،وﻳس وراﻣﻳن و ﺑوﻳﮋه ﻟﻳﻠﯽ و ﻣﺟﻧون و ﻳوﺳف و زﻟﻳﺧﺎ
داﺳﺗﺎﻧﮫﺎ و دﻳواﻧﮫﺎی ﺷﻌﺮی زﻳﺎدی درﻣﺗون ادﺑﻳﺎت ﮐﻼﺳﻳک ،ﺑﻣﻼﺣظﻪ ﻣﻳﺮﺳد؛
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
ﻧﻣﻳﺗوان درﻳﺎﻓت .اﻓﺳوس! اﻓﺳوس!")برگرفته از سايت سپيده دم(
ﻗﺮﻧﮫﺎﺳت ﮐﻪ دﺧﺗﺮان وﭘﺳﺮان ﺟوان اﻓﻐﺎن آراﻣﮔﺎه راﺑﻌﮥ ﺑﻠﺧﯽ را ﺑﻪ
ﻋﻧوان اﺳوه ﻋﺷق و دﻟدادﮔﻰ زﻳﺎرت ﻣﻳﮐﻧﻧد و ﺑﺮاى ﻣوﻓﻘﻳت درﻋﺷق ﺧود
درآﻧﺟﺎ ﺑﻪ راز وﻧﻳﺎز ﻣﻰ ﭘﺮدازﻧد .اداره »اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﻰ از ﻣﻧﮐﺮ«
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮﯾﺎﺳت ﻣوﻟوى ﻗﻠم اﻟدﻳن ،ﭘس از ﺗﺳﺧﻳﺮ ﻣﺰارﺷﺮﻳف  ،ﺑﺎزدﻳد ازﻣﻘﺑﺮه
راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺧﻰ را ﻧﻳﺰ ﺑﻪ دﻟﻳل اﻳﻧﮐﻪ آرﻣﮔﺎه ﻳک »زن« اﺳت و اﻣﮐﺎن دارد زﻳﺎرت
آن  ،ﻣﺮدان و ﺟواﻧﺎن را آﻟوده ﺑﻪ ﺷﮫوت و ﮔﻧﺎه ﮐﻧد ،ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐﺮد ! ﺑدﻳن
ﺗﺮﺗﻳب ﻓﺮﻣﺎن ھﺎى ھﺮاس اﻧﮔﻳﺰ ﻣوﻟوى ﻗﻠم اﻟدﻳن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﮐﺎﺑل
ودﻳﮔﺮ ﺷﮫﺮھﺎ را ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺣﺗﻰ روان زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را در ﮔور ھم
ﺑﻪ ﻟﺮزه در ﻣﻰ آورد .مقبره رابعه بلخى درشھر بلخ )واﻗﻊ در ٢٠ﮐﻳﻠو ﻣﺗﺮى
ﻏﺮب ﻣﺰارﺷﺮﻳف( ﻗﺮار دارد.
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-٢داستان شھـزادۀ ُبـسـت) رابيا وپتی(
مدخل:
]درﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗو زﺑﺎﻧﺎن وادی ھﻠﻣﻧد داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻘﯽ ﭘرﺟﺎذﺑﻪ ﯾﯽ از
ازﻣﻧﻪ ﻗدﯾم رواﯾت ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺷﻧﯾدن ﺑﺧش ھﺎی ﻣﻧظوم وﻣﻧﺛور آن ﺣﻼوﺗﯽ
ﺧﺎص دارد .اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻧﺎره)ﻧﻌره( ھﺎی از طرف اﻓﺳﺎﻧﻪ ﮔوﯾﺎن ﻣﻘﺎﻣﯽ
ﺳروده ﻣﯾﺷود.داﺳﺗﺎن ﺷﮫزاده

ﺑﺳت ،ﯾﮐﯽ ازداﺳﺗﺎن ھﺎی ﺣﻣﺎﺳﯽ –

ﻋﺷﻘﯽ آﻣﯾﺧﺗﻪ ﺑﺎ رزم اﺳت ﮐﻪ ﺟﻧﺑﻪ رزﻣﯽ آن ﺑﻪ آن ﺣﻼوت وﺷﯾرﯾﻧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺧﺷﯾده اﺳت.
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺷﺧﯾص آن ﻣﯾﺳرﻧﯾﺳت،درﺷﮫرﺑﺳت ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﻧﺎم
اﺳﻠم ﺧﺎن ،ﺣﮐم ﻣﯾراﻧد ﮐﻪ ﺷﮫزاده ﺟواﻧش ﺑﻧﺎم »ﭘﺗﯽ ﺧﺎن« ﺑﻪ دﻻوری
وﺷﻣﺷﯾرزﻧﯽ ﻧﺎم آورﺑود  .ﭼون درﮐودﮐﯽ ﻣردم ﻧﺎز او را ﻣﯽ ﺑرداﺷﺗﻧد،
درﺟواﻧﯽ ﻏرور او ﻣﺎﯾﻪ آزارﻣردم ﮔردﯾد .ﺷﺎه از اﯾن وﺿﻊ آﮔﺎه ﺷدو
ﺷﮫزاده را ﭼﻧﺎن ﺳرزﻧش ﮐرد ﮐﻪ ﻏرور ﺷﮫزاده آن را ﺗﺣﻣل ﮐرده
ﻧﺗواﻧﺳت.ﺷﮫزاده ھﻣراه ﺑﺎﭼﮫل ﻧﻔرازﺟواﻧﺎن ھم ﺳن وﺳﺎل ﺧود،
ﺷﮫرﺑﺳت را ﺗرک ﮐرد و رو ﺑﺳوی ھﻧد ﻧﮫﺎد ....درﻻﺑﻼی داﺳﺗﺎن ﻧﮐﺎت
ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾﻔﯽ ﺑﮐﺎر رﻓﺗﻪ ﮐﻪ ﺧﯾﻠﯽ آﻣوزﻧده اﺳت ٥٥ .ﺳﺎل ﻗﺑل اﯾن داﺳﺗﺎن
ﺗوﺳط ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﻧﺎﻣور اﻓﻐﺎن ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﭘژواک از زﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﺑﻪ دری
روان ﺗرﺟﻣﻪ ﺷد و در زﻣرۀ اﻓﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣردم درﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾد .ﻣﺗن
ﺣﺎﺿر از ﻗﻠم آن ﻣرد ﻧﺎﻣﯽ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮔردد.ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ[
-

**

در روزﮔﺎر ﻗدﯾم،ﺷﮫﺮ ﺑﺳت ﺑﺷﺎدی ﻣﻌﻣور و ﺑﻪ ﺳﺮورآﺑﺎدان ﺑود .ﺑﺎﻏﮫﺎی
آراﺳﺗﻪ وﮐﺎﺧﮫﺎی ﭘﯾﺮاﺳﺗﻪ داﺷت .ﮐﺮاﻧش ﭼون ﮐﺎﺷﻐﺮو ﻣﯾﺎﻧش ﭼون ﻓﺮﺧﺎرﺑود.
اﻣﯾﺮی ﺷﺎدروان درآن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮐﮫﺗﺮ وﻣﮫﺗﺮ ﺑدو ﺷﺎد ﺑودﻧد .ﻣﺮدم
ﺟﺰھوای دل او را ﻧﻣﯽ ﺟﺳﺗﻧد و او ﺟﺰ دل ﻣﺮدم ﮐﺷوری ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑﺎﺷد .ﮐﯾﻧﻪ از دﻟﮫﺎ ﺑﯾﺮون وﮐﺷور را ﺑﻪ ﻣﮫﺮ اﻓﺳون ﮐﺮده ﺑود.
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ﺑﺎﻏﺑﺎﻧﺎن ﺑﻧﺎم او ﮔل ﻣﯽ ﮐﺎﺷﺗﻧد ودھﮔﺎﻧﺎن ﺑدوﻧﯾﺎش ﻣﯾﮐﺮدﻧد.ﺷﺎدی ﻣﺮدم وﺧﺮﻣﯽ
ﮐﺷور از او ﺑود .ﮐﺎﺧﯽ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺗﻪ و ﺑﮫﺷﺗﯽ ﺑﺮآورده ﺑود ﮐﻪ ﺟﺎی آرام وﮐﺎم ﺑود.
دﺷﻣﻧﯽ ﻧداﺷت ﮐﻪ از دﯾدن آن ﺣﺳد ﺑﺮد ،ھﯾﭻ دﻟﯽ آﻧﺮا ﺑﺮای دﯾﮔﺮی ﻧﻣﯽ
ﺧواﺳت .ھﺮﮔﺰ ﻓﻘﯾﺮی را ﺑﺮآﺳﺗﺎن او ﻧدﯾده ﺑودﻧد .ﮔﻧﺞ ﻣﺮدم را ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .از
دارﻧدﮔﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت وﺑﻪ دروﯾﺷﺎن ﻓﺮاوان ﺑﺧﺷﯾده ﺑود .ﺑداﻧﺳﺎن ﮐﻪ ﺧدای
ﭘﯾﺮوزﮔﺮ ﺑدو ﻓﺮھﯽ داده ﺑود .او در ﭘﯾﺮوزی ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﯽ ﮐوﺷﯾد .زﯾﺮدﺳﺗﺎن او
ﺑﻪ ﮐوه و ﺑﯾﺎﺑﺎن و درﯾﺎ وﺷﮫﺮ ﺑﮫﺮۀ ﺧود را ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑودﻧد .ﺑدﯾن داد وآﺋﯾن ﺑﺳﺮﺑﺮد
ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﮫﺎر زﻧدﮔﺎﻧﯽ او درﮔذﺷت و ﭘﯾﺮی ﺑﺮﺳﺮش ﺳﺎﯾﻪ اﻓﮔﻧد .دوﺳﺗﺎن داﻧﺎ ﺑﺮ
او ﮔﺮد آﻣدﻧد و ﺑدو ﮔﻔﺗﻧد:
"اﮔﺮ ﭘﺎدﺷﺎه را ﻋﻣﺮ ﺑﺳﺮآﯾد ،ﺑﻼدﮔﺮﻣﺳﯾﺮ را ﺳﺎﯾﻪ ﯾﯽ ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻪ در آن
آرام ﮐﻧﻧد .اﮐﻧون ﮐﻪ ﮐﺎرھﺎی ﮐﺷور ﺑﮐﺎم اﺳت ،دل ﻣﺮدم را آرزوی آﻧﺳت ﮐﻪ
ﭘﺎدﺷﺎه زن ﺑﺧواھد ﺗﺎ ﺑﻔﺮزﻧد او اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد و در ﺳﺎﯾﻪ او از ﺳﺗم ﺑﯾﺎﺳﺎﯾﻧد".
ﭘﺎدﺷﺎه زن ﺧواﺳت ،اﻣﺎ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل دﯾﮔﺮ ﻣﮋدۀ ﻓﺮزﻧد ﺑﻪ او ﻧﺮﺳﯾد .ھﻣﻪ
ﮔﺎن ﻧوﻣﯾد ﺑودﻧد .اﻣﯾﺮ وزﯾﺮی داﺷت ﻧﯾک اﻧدﯾش وﻓﺮزاﻧﻪ ،ﮐﻪ اﻧدﯾﺷﻪ اش ﯾﺎور
وﯾﺎرﻣﻧد آن ﺷﺎه ﺑود .آن وزﯾﺮ ﻧﯾﺰ از ﻓﺮزﻧد ﻣﺣﺮوم ﺑود .روزﮔﺎری ﺑدﯾن ﺣﺎل
ﺳﺮآﻣد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ روزی ﻣﺮدی ژﻧده ﭘوش ﺑﺎ ﮐﻼه ﻧﻣدی از ﺳوی ﺑﯾﺎﺑﺎن ﭘدﯾدار
ﮔﺮدﯾد و ﺑﺎ ﻋﺻﺎی درازی ﮐﻪ در دﺳت داﺷت درب ﮐﺎخ ﺷﺎھﯽ را ﺳﺧت
ﺑﮐوﻓت .ﮐﻧﯾﺰﮐﺎن ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﯾﺳت و ﭼﻪ ﻣﯾﺧواھد؟ دروﯾش ﺑﺎ ﻏﺮور
دروﯾﺷﺎﻧﻪ ﮔﻔت :ﺧواﺳﺗن درﮐﺎخ ﺷﺎھﺎن ﺑﯾﺷﺗﺮ از دل دروﯾﺷﺎن اﺳت .ﺷﻧﯾده ام
ﮐﻪ ﺷﺎه ﻣﺮدی اﺳت دادﮔﺮ ،اﻣﺎ دﻟش ﺑﻪ اﻧدوه اﻧدر اﺳت .آﻣده ام ﺗﺎ آﻧﭼﻪ را
ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎزﮔوﯾد و درﯾﺎﺑد .ﮐﻧﯾﺰﮐﺎن را ﺣﺮف او ﺷﮔﻔت آﻣد .رﻓﺗﻧد و ﺳﺧﻧﺎن او
را ﺑﺎزﮔﻔﺗﻧد .ﻣﻠﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮد و آرزوی ﻓﺮزﻧد را ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت .در
ﺑﺳﺗﺎن ﺷﺎه درﺧﺗﯽ ﺑﺮوﻣﻧد ﺑود .دروﯾش ﻋﺻﺎی ﺧود را ﺑﺮآن اﻓﮔﻧد ،دو ﺳﯾب
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ﺳﺮخ ﭘﺎﺋﯾن اﻓﺗﺎد .ﯾﮐﯽ را ﺑﻪ ﻣﻠﮐﻪ و دﯾﮔﺮی را ﻓﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎﻧوی وزﯾﺮ ﺑﺧورد .ﺗﺎ
ﻣﯾﺧواﺳﺗﻧد ﺑﺮاو درھم و دﯾﻧﺎر ﻧﺛﺎر ﮐﻧﻧد ،ﺑﮔﺎﻣﮫﺎی ﺗﻧد از اﯾﺷﺎن دور ﺷده ﺑود.
ھﯾﭼﮐس ﻧﺗواﻧﺳت او را ﺑﺎزدارد.ﭘﺎدﺷﺎه و وزﯾﺮ ظﮫور دروﯾش راﻧﯾک ﮔﺮﻓﺗﻧد.
ﭼون روز ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ﺑﻪ طﺮب و ﺷﺎدی ﭘﺮداﺧﺗﻧد .دروﯾش ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎﻧﮫﺎ اﻓﺗﯾد،
ﻣﺮدم دﺳت ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺗﻧد .اﻧدرآن ﺷب ھﻣدم ﺷﺎه و ﺑﺎﻧوی وزﯾﺮ آﺑﺳﺗن ﺷدﻧد.
ﭼون روزھﺎ وﺷﺑﮫﺎی ﻣﻘدر ﺳﺮرﻓت ،ﺷﮫﺰاده ﯾﯽ ﺑﻪ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﭘﺳﺮ ﺑﺎﻣداد و
وزﯾﺮزاده ﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﻣﺎل دﺧﺗﺮ آﺳﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣد .ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﺷن ﺑﯾﺎراﺳت ،ﻣﺮدم ﺑﻪ
طﺮب ﭘﺮداﺧﺗﻧد .ﭼﻧدان ﺷﺎدی ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ دﻧﯾﺎ ﺟﺎی ﺳﺮور اﺳت .آﻧﮔﺎه روﺷن دﻻن
را ﺑﺎز ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﺮﭘﺮی ﭼﮫﺮﮔﺎن ﻧوزاد ﻧﺎم ﮔذارﻧد .ﺷﮫﺰاده را "ﭘﺗﯽ"و دﺧﺗﺮ
وزﯾﺮ را "راﺑﯾﺎ" ﺧواﻧدﻧد .روزھﺎ وﺷﺑﮫﺎ ﻣﯾﮔذﺷت ﺗﺎ آن ﮐﻪ اﯾن دو ﮐودک ﺑﺰرگ
ﺷدﻧد و ﺑﺳﺎن ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ﻣﯽ درﺧﺷﯾدﻧد.
ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﻪ از ﮐودﮐﯽ اﯾﺷﺎن را درﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود ،ﺑﻪ ﻋﺷﻘﯽ ﺑدل ﺷد ﮐﻪ ﺟواﻧﯽ
آﻧﮫﺎ را درﯾﺎﻓت .ﭼﻧدان ﺑﻪ ﻣﮫﺮ ھﻣدﯾﮔﺮﺳﺮﮔﺮم ﺷدﻧد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﺑﺳت ھﻣﻪ ﮐس
از آن آﮔﺎه ﺷد .ﺟواﻧﯽ ﭼون ﺧﻧگ ﺳﺮﮐش اﺳت ،ﮔﺎھﯽ ﻗوی ﺗﺮﯾن دﺳﺗﮫﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﻟﮔﺎم آﻧﺮا ﻧﮔﺎه دارد .روزﮔﺎرﻣﺧﻔﯾﺎﻧﻪ ﺑﺮﭘﮫﻠوی آن ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﻣﯾﺰﻧد و او را ﻣﺳﺗﺎﻧﻪ
وار ﻣﯽ ﺟﮫﺎﻧد .ﭘﺗﯽ را ﺧون ﺟواﻧﯽ ﭼﻧدان ﮔﺮم ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ھﺮﮐﻪ روﺑﺮوﻣﯾﺷد زور
ﻣﯽ آزﻣود وھﺮﮐﻪ را ﻧﯾﺮوﻣﻧد ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﺑﺮزﻣﯾن ﻣﯽ زد .ﭼون درﮐودﮐﯽ ﻣﺮدم
ﻧﺎز او را ﻣﯽ ﺑﺮداﺷﺗﻧد ،درﺟواﻧﯽ ﻏﺮور او ﻣﺎﯾﻪ آزاراﯾﺷﺎن ﮔﺮدﯾد .داﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ
اﻣﯾدوار روزﮔﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او ﺑودﻧد ،ﺑﻪ ھﺮاس اﻧدر ﺷدﻧد] .ﭘﺗﯽ[وﻗﺗﯽ ازﮐﺎخ
ﺷﺎھﯽ ﺑﺮون ﻣﯽ آﻣد ،ﻣﺮدم ﺑﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧود ﻣﯽ رﻓﺗﻧد.ﮔﺮوھﯽ از ﺟواﻧﺎن ﺑﯽ ﺑﺎک
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
ﺑﺎزﻧﻣﯽ داﺷت؟ آﯾﺎ او ﻧﯾﺰ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن دﯾﮔﺮ ﺧﺎطﺮ ﻓﺮزﻧدش را ﺑﺮ
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؟
روزی ﭘﯾﺮزﻧﯽ در ﮐﻠﺑﻪ ﺧوﯾش ﺷﮐﺎﯾت ﺳﺗﻣدﯾده ﯾﯽ را ﺷﻧﯾد وﮔﻔت":ﻣن
در ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﯾن ﻣرد دادﮔر ﭘﯾرﺷده ام .ﻣن ﺑﻪ ﻣرگ ﺧود
وزﻧدﮔﺎﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ درازﺗر ﺑﺎد ﺳوﮔﻧد ﻣﯾﺧورم ﮐﻪ او از ﺟور
ﺷﮫزاده آﮔﺎه ﻧﯾﺳت".
آﻧﮐوﺷﮐﺎﯾت ﻣﯾﮔﺮد ،ﮔﻔت" :ﭼﮔوﻧﻪ آﮔﺎه ﻧﯾﺳت .ھﻧوزﺷﮫﺰاده ﮐودک ﺑود ﮐﻪ
ﺑﺎھﻣﺑﺎزی ھﺎی ﺧود ﮐوزه ھﺎی ﺳﻔﺎﻟﯾن زﻧﺎن دھﮐده را ﺷﮐﺳت ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺧﺑﺮﺑﺮدﻧد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺰﻧﺎن دھﮐده ﮐوزه ھﺎی ﻧﻘﺮه ﺋﯾن داد وﻓﺮزﻧد را ﺑﻪ رﻧﮔﯽ ﭘﻧد
ﮔﻔت ﮐﻪ او را ﻣﻐﺮورﺳﺎﺧت،ﭼﺮا او را ﺳﺮزﻧش ﻧﮐﺮد؟ ﭘﯾﺮزن ﭘﺎﺳﺦ داد:
"ﺑﮐودﮐﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ از اﯾن ﻧﺷﺎﯾد ﮔﻔت.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑداد ﺧواھﺎن داد ﮐﺮده اﺳت و ﺑﻪ
ﻓﺮزﻧدش ﺳﺗم ﻧﻧﻣوده اﺳت" .
آﻧﮐو ﮐﻪ دﻟش درد ﮐﺮده ﺑود ﮔﻔت" :ھﻣﯾﻧﮐﻪ آﮔﺎه ﻧﯾﺳت ﺳﺗم اﺳت".
ﭘﯾﺮزن ﮐﻪ دﻟش از ﻣﺣﺑت ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﺮﺑود ،ﺑﺮﺧﺎﺳت وﺑﺳوی ﮐﺎخ ﺷﺎھﯽ ﺑﺮاه
اﻓﺗﺎد.ﭘﺎﺳﺑﺎﻧﯽ ﻧﺑود ﮐﻪ او را ﺑﺎزدارد .ﭘﺎدﺷﺎه را درﯾﺎﻓت و از ﺟور ﻓﺮزﻧدش ﺑدو
ﺑﺎز ﮔﻔت .ﭼون ﺷﮫﺰاده از ﺷﮐﺎر ﺑﺎز ﮔﺷت و ﺑﻪ ﺣﺿﺮت ﭘدر ﺷﺗﺎﻓت ،او را
درھم ﯾﺎﻓت و ﭼﻧدان ﺳﺮزﻧش ﺷد ﮐﻪ ﻏﺮور او ﻧﺗواﻧﺳت آن ھﻣﻪ ﻧﮐوھش را
ﺑﺮدارد.آﻧﮔﻪ ﺑﻪ ﭘدر ﮔﻔت ﮐﻪ از دﯾﺎر او ﺧواھد رﻓت .ﭘﺎدﺷﺎه ﺟواب داد :ﺧدا ھﻣﻪ
ﺳﺗﻣﮔران را از دﯾﺎر ﻣن دور ﮐﻧد.
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ﭘﺗﯽ ﯾﺎران ﺧودرا ﮔﺮد آورد وﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت  :ﻣﺳﺎﻓﺮﺷوﻧد .ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺳت دو
دروازه داﺷت ،ازﯾﮐﯽ ﭘﺗﯽ ﺑﺮون آﻣد واز دﯾﮔﺮی ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﻣﺎدرش ﺑﻠﻧد ﺑود.
راﺑﯾﺎی زﯾﺑﺎرا ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺳت "ﺑﻠﺑل زرد" ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد واﯾن ﻧﺎم در ﻧﺰدﺷﺎن
ﻣﺣﺑوب ﺑود .راﺑﯾﺎ ﭼون ﻓﺮﯾﺎد ھﺎی ﻣﻠﮐﻪ را ﺷﻧﯾد از ھوش ﺑﺮﻓت.دردی ﮐﻪ
ﻣﺎدران را ﺑﻪ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽ آورد ،ﻣﺣﺑوﺑﻪ ﮔﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﯽ ﺳﭘﺎرد .راﺑﯾﺎ رﻓت
ودرﭘﺎی ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﺗﯾد ﮐﻪ ﭘﺗﯽ راﺑﺎزﮔﺮداﻧد.ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳﮐوت ﻗﺎھﺮی از او
روﮔﺮداﻧﯾد .راﺑﯾﺎ زار ﮔﺮﯾﺳت و ﺑﻪ ﭘﺎی وزﯾﺮ اﻓﺗﺎد ،ﭘدر ﺑﺮوﺑﮔﺮﯾﺳت وﻧﺰدﯾک
ﺷﺎه ﺷد،ﭘوزش طﻠﺑﯾد ﺗﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧد رﺣﻣت آورد .ﭘﺎدﺷﺎه ﮔﻔت ﻣن ﯾک ﻓﺮزﻧد
را ازﺧود دور ﮐﺮده ام ﺗﺎ ﻣﺮدﻣﺎن ﻣن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧدان ﻣن اﻧد آرام ﺑﺎﺷﻧد ،اﮔﺮﺗﺮا
ﺑﺮﻓﺮزﻧد ﺧودت دل ﻣﯾﺳوزد ﺑﻪ او ﺑﮔو ﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧواھد ﺑﺮود .ﻣن آرزو ﻧداﺷﺗم
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
ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺷﺎد ﺷد و رﻓت ﺗﺎ دﺧﺗﺮش را ﺑﯾﺎﻣوزد ﮐﻪ ﺣق ﻧزدﯾﮐﺗر از ﻓرزﻧد
اﺳت.
راﺑﯾﺎ دﯾواﻧﻪ وار ﺑﺮﺧﺎﺳت وﭘﺮﺳﺗﻧدﮔﺎن ﺧوﯾش را ﮔﻔت آﻣﺎده ﺳﻔﺮ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘﺎدﺷﺎه ووزﯾﺮ در ﺑﺳﺗﺎن ﺷﺎه در ﺳﺎﯾﻪ آن درﺧت ﺳﯾب ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد ﮐﻪ
ﺧﺑﺮدادﻧد :ﺷب ھﻧﮔﺎم ﭘﺗﯽ از ﺑﺳت ﺑﺮون رﻓﺗﻪ و ﺑﺎﻣدادان راﺑﯾﺎ در ﭘﯽ او ﺷﺗﺎﻓﺗﻪ
اﺳت.
ھﺮدو ﺑدرﺧت ﺳﯾب ﻧﮔﺮﯾﺳﻧد .ﺷﺎه ﮔﻔت " :آن دروﯾش ﻣﺳﺗﻣﻧد ﺳﯾب ھﺎی
ﺧود را ﺑﺎزﮔﺮﻓت ".وزﯾﺮﮔﻔت" :آری ،اﻣﺎ ﺳﺧت ﺷﯾﺮﯾن ﺑودﻧد".
ﭘﺗﯽ ﭼون از ﺑﺳت ﺑﺮون آﻣد ،ﺑﻪ دھﮐده ﯾﯽ رﺳﯾد ﮐﻪ دﯾد ﺑﺎغ ﺧﺮﻣﯽ در آن
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ھﺳت ،آﻧﺟﺎ ﻓﺮود آﻣد ﺗﺎ ﺑﺎھﻣﺮاھﺎن ﺑﺳﻧﺟدﮐﻪ ﮐدام ﺳو ﺳﻔﺮﮐﻧﻧد؟ ﮐﺮم و ﭘﺮدل
از ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺑﯾﺑﺎک او ﺑودﻧد ،اﻣﺎ درﺣﺮف ﻧﯾﺰ ﺑﺮدﯾﮔﺮان ﭘﯾﺷﯽ ﻣﯾﮐﺮدﻧد.ﮔﻔﺗﻧد ﺷب
را دراﯾن ﻣﻧﺰل ﺑﮔذارﯾم و ﭘﮔﺎه ﺑﺮاه اﻓﺗﯾم .ﭼون ھﺮدو را آرزوی رﻓﺗن ﺑﻪ
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑود ﺑﻪ ﺷﮫﺰاده ﮔﻔﺗﻧد :ﺷﺎﺧﻪ ﯾﯽ ﺳﺑﺰی را در زﻣﯾن ﺑﺧﻼﻧﯾم ﺳﺣﺮﮔﺎه
ﻣﯾل آن ﺷﺎﺧﻪ را ﺑﻧﮔﺮﯾم و ﺑداﻧﺳو ﺑﺮوﯾم .ﺷﮫﺰاده ﭘذﯾﺮﻓت .در دل ﺷب،ﮐﺮم
ﺷﺎﺧﻪ راﺑﺳوی ھﻧد ﻣﺎﯾل ﺳﺎﺧت.ﺑﺎﻣدادان آھﻧگ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﮐﺮدﻧد .ﻧﻣﺎزدﯾﮔﺮ در
ﻣﻧﺰل دﯾﮔﺮی ﻓﺮود آﻣدﻧد .ﺧﯾﻣﻪ ھﺎ را ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺗﻧد واﺳپ ھﺎ رارھﺎ ﮐﺮدﻧد .ﭼﮫل
ﺧﯾﻣﻪ در آن رﯾگ زار ﺑﻠﻧد ﺷد ﮐﻪ در ھﺮﯾﮐﯽ ﭘﮫﻠواﻧﯽ ﺧﻔﺗﻪ ﺑود .ﭼون دو ﭘﮫﺮه از
ﺷب ﺑﮔﺷت ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺑﺎن ﻣﯾﮐﺮد ﺟواﻧﺎن را ﺑﯾدار ﮐﺮد ،دﯾدﻧد ﺧﯾﻠﯽ از
ﺳواران ﺑﺳوی ﺷﺎن ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑد .آﻣﺎده ﭘﯾﮐﺎر ﺷدﻧد ،ﭼون ﺳواران ﻓﺮارﺳﯾدﻧد ،ﭘﺗﯽ
درﯾﺎﻓت ﮐﻪ "راﺑﯾﺎ" ﺑﺎدوﺷﯾﺰه ﮔﺎن ﭘﺮﺳﺗﻧده ﺧوﯾش ﺧود را ﺑﻪ او رﺳﺎﻧﯾده اﺳت.
ﻓﺮاوان آﺗش اﻓﺮوﺧﺗﻧد وﺷﺎدی ﮐﺮدﻧد.ﭘﮔﺎه ھﻧوزﺑﺎﻣداد رﻧﮔﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺟﺎﻧب
ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷدﻧد.
روز دﯾﮔﺮ در ﺷﮫﺮ ﺑﺳت درﭼﻧدﯾن ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎدران ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺳﺗﻧد و دﺧﺗﺮان
ﺧود را ﯾﺎد ﻣﯾﮐﺮدﻧد ،اﯾن واﻗﻌﻪ ﭘدران را ﺳﺧت ﻧﺎﮔوار آﻣد .ﮔﺮد آﻣدﻧد و ﻧﺰد
ﭘﺎدﺷﺎه رﻓﺗﻧد و داد ﺧواﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭘﺗﯽ و ﯾﺎراﻧش دوﺷﯾﺰﮔﺎن ﺑﺳت را رﺑوده وآب
ﻣﺮدم را رﯾﺧﺗﻪ اﻧد .ﭘﺎدﺷﺎه اﻧدﯾﺷﻧﺎک ﺷد و ﻓﺮﻣﺎن داد وزﯾﺮ را ﺑﯾﺎورﻧد .ﭼون
وزﯾﺮ ﺑﯾﺎﻣد ،ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت  :ای ﻣﺮدم! ﻣن ﯾﮐﯽ ازﺷﻣﺎ ھﺳﺗم .راﺑﯾﺎی زﯾﺑﺎ ﮐﻪ او
را ﺑﻠﺑل زرد ﻣﯾﺧواﻧدﯾد ،ﭘﯾﺷﺗﺮ ازدﺧﺗﺮان ﺷﻣﺎ رﻓﺗﻪ اﺳت .اﻣﺎ ﻣن ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﮔﻔﺗم
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧدش دﺧﺗﺮﻣﺮا رﺑوده اﺳت .دﺧﺗﺮ ﻣن دل داﺷت ،دﻟﯽ ﮐﻪ دﯾواﻧﻪ ﻣﺟﺑت
ﺑود .اﯾن دﯾواﻧﻪ را رھﺑﺮﮔﺮﻓت .ﻣن از رﻓﺗن او آﮔﺎه ﺷدم وﻟﯽ ﻧﺗواﻧﺳﺗم او را
ﺑﺎزدارم .ھﺮ آﻧﮐو درﭘﯽ دل ﻣﯽ رود ﻧﺗوان او را ﺑﺎز داﺷت .او ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻓﺮزﻧد ﻣن
ﺑود و ﺷﻣﺎ ﻓﺮاوان ﻓﺮزﻧدان دارﯾد .اﯾن دﺧﺗﺮان ﻋﺎﻗﺑت ﺑﺎ ﺟواﻧﯽ ﻣﯾﺮﻓﺗﻧد و از
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ﺷﻣﺎ دور ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﺑﯾﺷﺗﺮ از اﯾن ﮐﺎری ﻧﮐﺮده اﻧد ﮐﻪ اﯾن ھﻣﻪ ﻣﻼﻣت را
ﺑﺮاﯾﺷﺎن و ﯾﺎ دﯾﮔﺮان ﮔذارﯾد .دﺧﺗﺮ ﮔﻧﺟﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺧﺷون ﺑﻣﺎ داده ﺷده ،اﻣﺎ
ﻣﺎﻧﻧد ھﺮﺑﺧﺷﺷﯽ ﺑﺎﯾد ﺑﺟﺎ ﺑﺎﺷد .ﻧﮐوﺗﺮﯾن ﺟﺎی آن ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﻪ ﺧود ﻣﯾﺧواھد ،ﻣن
آﻧﭼﻪ ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﮔﻔﺗم دﯾﮔﺮ اﺧﺗﯾﺎردر ﮐف ﻧﯾﺮوﻣﻧد ﭘﺎدﺷﺎه دادﮔﺮ اﺳت .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ
ﻓﺮﻣﺎﯾﻧد ﭼﻧﺎن ﮐﻧﯾم".
ﭘﺎدﺷﺎه وزﯾﺮ را ﺑﻪ آﻓﺮﯾن ﺑﻧواﺧت وآﻧﮔﺎه ﮔﻔت :ای ﻣﺮدم! ﻣن درﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ
ﭘﯾﺮﺷده ام ،آﯾﺎ ﭘﯾﺮﺗﺮﯾن ﺷﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ ﻣن ﺑﮔوﯾد ﮐﻪ داد ﻧﮐﺮده و راه ﺳﺗم ﭘوﺋﯾده
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
ﭘﺮﺳﯾد واﮔﺮ زﺷت ﺑﺎر آﯾد ﺑﺎﯾد ﭘﺮﺳﯾد .درﺧﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯾوه آن ﭘﺮورده ﻧﺑﺎﺷد ازﻋﻠت
ﻋﺎری ﻧﯾﺳت .ﺑﺮای ﻣن اﮔﺮ اﯾن آرزو را ﺑﺮای ﺟﺳﺗن دل ﻣﺮدم ﭘﺮوردم ھﻣﯾن
ﺷﺮﻣﻧدﮔﯽ ﺑﺳﻧده اﺳت ﮐﻪ ﻧﺗواﻧﺳﺗم ﭘدر ﻓﺮزﻧدی ﺑﺎﺷم ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮا ﺑﻪ آن ﺑﺳﺗﺎﯾﻧد.
او را ﻣﺎﻧﻧد ھﺮﺳﺗﻣﮔﺮ دﯾﮔﺮی از دﯾﺎر ﺧود دور ﮐﺮدم و اﻧدوھﮔﯾن ﻧﯾﺳﺗم .دﺧﺗﺮان
ﺷﻣﺎ در ﭘﯽ آرزوی ﺧود ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد .اﯾن آرزو  ،ﺳﺧن از دل اﺳت ﻧﻪ از ﮐﺷور.
ودل ﻧﯾﺰﮐﺷوری اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎﯾد آن را ﻧﮔﮫداﺷت .ﻣن از ﻓﺮزﻧد ﮔذﺷﺗم ﺗﺎ ﮐﺷورم را
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم .دﺧﺗﺮان ﺷﻣﺎ از ﭘدر ﮔذﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﮐﺷور دل را ﻧﮔﮫدارﻧد .ﺑﺮوﯾد و
ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﮔﺮی را ﭘﺮﺳﯾد ،آن ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺷق وﺟواﻧﯽ اﺳت .ﻣن ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﮔﺮوه
ﭘﯾﺮﻧﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺎ اﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﻧﯾﺮوی آن ﺟواﻧﯽ اﺳت ﺑﺟﻧﮔم .ﻣﯽ ﺗﺮﺳم ﺑﺎ اﯾﻧﮐﻪ داد
ﺷﻣﺎ را ﺑدھم ﺑﻪ دﯾﮔﺮان ﺳﺗم روا دارم .اﮔﺮ ﺑﯾش از اﯾن از ﻣن ﺑﺧواھﯾد ﺑﺮﻣن ﺟﻔﺎ
ﻣﯾﮐﻧﯾد وﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﺷﺎھﺎن ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺮﻣﺮدم ﺧوﯾش ﺳﺗم ﮐﻧﻧد ،ﻣﺮدم را ﻧﯾﺰ ﻧﺷﺎﯾد
ﺑﺮﭘﺎدﺷﺎه ﺧود ﺳﺗم روا دارﻧد .ﻣن آﻧﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﺳﺗم ﺑﮔﻔﺗم دﯾﮔﺮ آﻧﭼﻪ ﺑﺧواھﯾد ﭼﻧﺎن
ﮐﻧﯾد ".ﻣﺮدم ھﻣﻪ ﺧﺎﻣوش ﺷدﻧد وﺑﺎز ﮔﺷﺗﻧد.
ﭘﺗﯽ وھﻣﺮاھﺎﻧش ﺗﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ درﮐﺷورھﻧد ﭘﺎﮔذازﻧد وﺟﺎ ﯾﺎﺑﻧد .ھﻧوزﻧﻣﯽ
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داﻧﺳﺗﻧد ﺑﻪ دھﮐده ﯾﯽ رﺳﯾدﻧد ،ﭘﺗﯽ ﺑﻪ ھﻣﺮاھﺎﻧش ﮔﻔت :اﺳﭘﮫﺎی ﺧود را
درﮐﺷﺗﺰارﻣﺮدم رھﺎ ﮐﻧﻧد ،اطﺎﻋت ﮐﺮدﻧد .دﯾﺮی ﻧﮔذﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ دﯾدﻧد ﻣﺮدﻣﺎن
اﺳﭘﮫﺎ را آوردﻧد وﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﺳﭘﺮدﻧد وﮔﻔﺗﻧد :ﭼون ﻓﺻل را ﻣﯾﺧورﻧد آﻧﮫﺎ را
ﺑﺑﻧدﯾد!
ﭘﺗﯽ ،ﯾﺎران را ﮔﻔت" :ﻣﺮدﻣﺎن اﯾن دھﮐده ﺑﺎھم ﯾﮐﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺑﯾﮔﺎﻧﮔﺎن
ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﯾﮔﺎﻧﮔﯽ درﺑﯾن اﯾﺷﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﺑﺮوﯾد ﺗﺎ ﺑﺟﺎی ﺑﺮﺳﯾم ﮐﻪ ﻣﺮدم
آﻧﺟﺎ ﺑﺎھم دﺷﻣن ﺑﺎﺷﻧد".
ﻓﺮدای آﻧﺮوزﺑدھﯽ دﯾﮔﺮ رﺳﯾدﻧد ،آﻧﺮا ﭼﻧﺎن ﯾﺎﻓﺗﻧد و روز دﯾﮔﺮدر روﺳﺗﺎی
"ﮔوارﯾﺎن" ﻓﺮود آﻣدﻧد واﺳپ ھﺎی ﺷﺎن را رھﺎ ﮐﺮدﻧد ،ھﺮﮐﺳﯽ اﺳپ را از
ﮐﺷت ﺧود ﺑﻪ ﮐﺷت دﯾﮔﺮی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺗﺎد ،ﻣﺮدم آن دﯾﺎر ﺳﺧت ﺑﯽ ﻣﮫﺮ ﺑودﻧد.
ﮐﺳﯽ را ﺑﺎﮐﺳﯽ دوﺳت ﻧﺑود.ﭘﺗﯽ ﺑﺎﮐﺮم و ﭘﺮدل ﮔﻔت  ":اﯾﻧﺳت ﺳﺮزﻣﯾﻧﯽ ﮐﻪ
ﻣﯾﺗوان در آن ﭘﺎﺋﯾد".
در ﻗﺮﯾﻪ ﮔوارﯾﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺣﮐﻣﯽ ﺑود ،ﻗﺮاردادﻧد ﮐﻪ در آن ﻗﻠﻌﻪ ﺟﺎی ﮔﯾﺮﻧد.
ﮔوارﯾﺎن ﻧﻣﯽ ﺧواﺳﺗﻧد ،اﻣﺎ ﭼون ﺷب روز ﺷد ،ﭘﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﻪ ﻗﻠﻌﻪ را
ﺗﺮک ﮐﻧﻧد .ﮔوارﯾﺎن ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺮون آﻣدﻧد وﻋذر آوردﻧد ﮐﻪ ﭼون ﺑﯾﺮون روﻧد ﻗﺑﯾﻠﻪ
دﺷﻣن ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﺑﺗﺎزد و ھﻣﮔﺎن راﺑﮐﺷد .ﭘﺗﯽ ﻧﺷﺎن آن ﻗﺑﯾﻠﻪ ﺑﺎزﺟﺳت وﻧﺰد اﯾﺷﺎن
ﺷد .ﭼون ﺑﺎ ﮔوارﯾﺎن از راه ﺻﻠﺢ ﻧﯾﺎﻣدﻧد ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ﺟﻧﮔﯾد وﭼﻧدﯾن ﺳﺮ از ﺗن
ﺟدا ﮐﺮد .اﯾن ﻗﺑﺎﯾل را ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺑود داد ﺧواه ،ﻧﺰد او رﻓﺗﻧد ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﭘﺗﯽ ﭘﯾﻐﺎم
ﻓﺮﺳﺗﺎد .دراﯾن ﭘﯾﻐﺎم ﭘﺮﺳﯾده ﺑود ﮐﻪ :ﭘﺗﯽ ﮐﯾﺳت و ﭼﻪ ﻣﯾﺧواھد و ﻗﻠﻌﻪ
ﻣردﻣﺎن دﯾﺎر او را ﭼرا ﮐﺷوده اﺳت؟ ﭘﺗﯽ ﯾﺎران ﺧوﯾﺷﺗن را طﻠﺑﯾد و
آن ﺣﺮف را ﺑﺎ اﯾﺷﺎن درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت ،آﻧﮔﺎه ﭘﺎﺳﺦ داد.
"ﻓرزﻧد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳت ھﺳﺗم .ﭘدر ﺑرﻣن ﺧﺷوﻧت ﮐرد،دﯾﺎر او را
ﺗرک ﮐردم .ﻧﺳﯾم ﺷﺎﺧﻪ ﻣرا ﺑﺟﺎﻧب ھﻧد ﻣﺎﯾل ﺳﺎﺧت .ﺑﺧت ﻣرا ﺑﻪ اﯾن
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ﺳﺎﻣﺎن آورد .آﻣدم ﺗﺎ ﻣﮫﻣﺎن ﻣردم ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷم ،درب ﺧود را ﺑروی ﻣﺎ
ﺑﺳﺗﻧد ،درﺑﯽ ﮐﻪ ﺑروی دوﺳﺗﺎن ﺑﺳﺗﻪ ﺷود ،ﺑدﺷﻣﻧﯽ ﮐﺷوده ﺧواھد
ﺷد .ﻣﯾﺧواھم اﯾﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧم .دﺧﺗران ﺑﺳت وﻓرزﻧدان ھﯾرﻣﻧد اﯾن
ﻣﻧزل را ﮔزﯾده اﻧد .ﺑرای ﺷﮫزاده ای ﮐﻪ ﭘدر او را از دﯾﺎر ﺧوﯾش
ﺑراﻧد ،دﻧﯾﺎ ﺗﻧگ اﺳت .اﮔرﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺧواھد از ﻗﻠﻌﻪ ﺑﯾرون ﻣﯽ ﺷوﯾم اﻣﺎ
ﺑﻪ ﻣﯾداﻧﯽ ﺧواھم رﻓت ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺟﻧﮔم .ﻣن ﺧواﺳﺗم ﻗﺑﺎﯾل
را آﺷﺗﯽ ﺑدھم اﻣﺎ ﺟﻧﮔﯾدﻧد .ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﺑﮔوﺋﯾد ﺑﺟﻧﮔﻧد واﮔر ﺟﻧﮔﯾدﻧد
ﻣﻐﻠوب ﻧﺷوﻧد".
ﭼون اﯾن ﭘﯾﺎم را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮدﻧد ،اﻧدﯾﺷﯾد و ﺑﺎو ﻧﺑﺷت  :ﺑﭘﺎس آﻧﮐﻪ ﻣﮫﻣﺎن
ﻧﺮﻧﺟد از آﻧﭼﻪ ﮔذﺷﺗﻪ اﺳت درﮔذﺷﺗﯾم وآن ﻗﻠﻌﻪ را ﮔذاﺷﺗﯾم .ﺗﺎدﯾﮔﺮی داد
ﻧﺧواﺳﺗﻪ اﺳت ﺷﺎد زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾد ،ﻣﺎ را ﺑﺟﺎی ﭘدر ﺷﻣﺎرﯾد و ﺗﺎ ﺧود ﺑﺎﻋث ﻧﺷوﯾد
ﺷﻣﺎ را ﻧﺧواھﯾم راﻧد .ﺷﮫﺰاده ﺑداﻧد ﮐﻪ ،ﻧﻣﯾﺧواھﯾم ﺑﺎ ﻣﮫﻣﺎن ﺑﺟﻧﮔﯾم اﻣﺎ ﻣﮫﻣﺎن را
ﻧﯾﺰ ﻧﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﻣﯾﺰﺑﺎن ﺧﺷوﻧت ﮐﻧد".
ﭘﺗﯽ ،ﭼون ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدﺷﺎه را درﯾﺎﻓت ﯾﺎران را ﺑﺧواﺳت و ﺟواب ﻧﯾﮐو
ﻓﺮﺳﺗﺎد ،آﻧﮔﺎه ﺑﻪ ھﻣﺮاھﺎن ﺧوﯾش ﮔﻔت  " :ﺑﮫﺗرآﻧﺳت ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه وﻣردم اﯾن
دﯾﺎر ﺑﻪ ﻧﯾﮐوﺋﯽ زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .ﻧﺎﻣﻪ او ﭘﯾﻐﺎم ﻣردی داﻧﺎ ودﻟﯾر اﺳت.
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".
"ﮐرم" از ﻣﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳت وﭼﮫﺮه او اﻓﺮوﺧﺗﻪ ﺑود ،ﺳﯾﻣﺎﯾش ﭼون ﻻﺟورد
ﻣﯽ ﻧﻣود  .ھﻣﻪ راطﻐﯾﺎن وطﻌﻧﻪ زد وﮔﻔت" :ﻧﻣﯽ داﻧم ﭼﻪ آﺑﯽ ﺑﺮآﺗش ﺷﮫﺰاده
ﺑﺳت رﯾﺧﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺧون ﮔﺮم ﺟواﻧﯽ را در ﭘﯾﮐﺮ او ﺳﺮد ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت .ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺎ
را ﺑﺮﻧﮔﯽ ﺟواب داده اﺳت ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺗﺮﺳﺎﻧد واﮔﺮ ﭘﯾﻐﺎم او را ﺑﭘذﯾﺮﯾم ﺑﺎر ﺧود
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را ﺑﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﮔذارد .او ﻣﯾﺧواھد دﻟﯾﺮی ﻣﺎ را ﺑﯾﺎزﻣﺎﯾد.ﺑﺎﯾد ﺑﺎ او ﺟﻧﮔﯾد ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﻪ
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
ﺑﻔﮫﻣﺎﻧد ﮐﻪ ﻧﺑﺎﯾد درﺣﺿﺮت او ﮔﺳﺗﺎﺧﯽ ﮐﻧد،اﻣﺎ ﭘﺮدل ،ﺑﺮﺧﺎﺳت و آﻧﭼﻪ را ﮐﺮم
ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ،ﺗﺻدﯾق ﮐﺮد ،دﯾﮔﺮان ﻧﯾﺰﺑﺎ او ھﻣﻧوا ﺷدﻧد .ﺷﮫﺰاده ﭼون دﯾد ھﻣﮔﺎﻧﺮا
رأی ﯾﮐﯾﺳت ،از ﺧﺷوﻧت ﺑﺎز ﻣﺎﻧد و ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﻟب ﮔﺷوده ﮔﻔت" :ﻣن دﻟﯾﺮی
وﺷﮫﺎﻣت ﺷﻣﺎ را ﻗدر ﻣﯾﮐﻧم ،اﻣﺎ ﮐﺳﯽ درﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ ھﺳت ﮐﻪ دﻟﯾﺮﺗﺮ وﺟﻧﮔﺟوﺗﺮاز
ﻣن ﺑﺎﺷد؟ ھﻣﻪ ﮔﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑودﻧد .ﺷﮫﺰاده ﺑﻪ آواز ﺑﻠﻧد ﺗﺮﮔﻔت" اﯾن ﺑﺎر اول
اﺳت ﮐﻪ ھﻣﺮاھﺎن ﻣن ﺑﻪ ﻣن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھﻧد وﺻدای ﻣﺮا ﻧﻣﯽ ﺷﻧوﻧد .ﻧﻣﯽ داﻧم
روزﮔﺎر در ﺣﻠق ﻣن ﺳﺮﻣﻪ ﻓﺮورﯾﺧﺗﻪ وﯾﺎ درﮔوش اﯾﺷﺎن ﭘﻧﺑﻪ ﮔذارده اﺳت؟
ھﻣﮔﺎن ﺧﺎﻣوش ﺑودﻧد .ﺷﮫﺰاده ﻧﻌﺮه زد :ﻣﺎ از وطن ﺧود راﻧده ﺷده اﯾم ،اﻣﺎ
ﺑﮫﺮزﻣﯾﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﯾم ﺑﺎﯾد ﺧوب زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﻧﯾم .آﯾﺎ ﻓﺮاﻣوش ﮐﺮده اﯾد ﮐﻪ ﺻدا
رﺳم دﯾﺮﯾن ﺷﻣﺎ اﺳت .ﻣن ﺳوال ﺧود را ﺑﺎرﺳوم ﺗﮐﺮار ﻣﯾﮐﻧم ".ھﻣﮔﺎن ﺧﺎﻣوش
ﺑودﻧد .ﭘﺮدل ﺑﻪ ﭘﺎ اﯾﺳﺗﺎد و ﮔﻔت " :ﻣن از ﺟﺎﻧب ﺧود ودﯾﮔﺮ ھﻣﺮاھﺎن ﭘوزش
ﻣﯾطﻠﺑم ".آﻧﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺮﻣت ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد وھﺮﯾک ﺑﻪ ﺣﺟﺮه ﺧوﯾش رﻓﺗﻧد.
ﻣدﺗﯽ ﺑدﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺳﺮآﻣد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ روزی"ﮐرم" از ﺑﺎره ﺑﻪ ﺑﯾﺮون ﻧﮔﺎه ﮐﺮد و
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:
ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﻼرﺑدوﮔﻔت " :ﺧﺰاﻧﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺮﻣﺎ وﺷﻣﺎ ﺣﮐوﻣت ﻣﯾﮐﻧد ".ﮐﺮم
ﮔﻔت :ﻣﯾﺧواھم اﯾن ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣن ﺑﺮود ".ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺳﺎﻻر ﻣﺮدی ﭘﮫﻠوان و
ﻧﯾﺮوﻣﻧدی ﺑود .ﺑﺎ او در آوﯾﺧت وﺧوﯾﺷﺗن را ﻣﻐﻠوب ﺳﺎﺧت .ﮐﺮم او را ﺑﮐﺷت
وﻗﺎﻓﻠﻪ را ﺑﺮد .در آن روز ﺷﮫﺰاده ﺑﺳت وھﻣﺮاھﺎﻧش ﺑﻪ ﺷﮐﺎر ﺑﯾﺮون رﻓﺗﻪ
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ﺑودﻧد .ﮐﺮم ﺧﺰاﻧﻪ را درﺟﺎﺋﯽ ﻧﮫﺎن ﮐﺮد وﺷﺗﺮھﺎ را رھﺎ ﻧﻣود.
ﭼون ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﺧﺑﺮ رﺳﯾد ،ﺳﺧت ﺑﺮآﺷﻔت وﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن او
ﮐﻣﺮ ﺑﺑﻧدﻧد  .ﺷﮫﺰاده ﺑﺳت از ﺷﮐﺎرﺑﺎزﮔﺷت .آﻧﻘدر ﺧﺳﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ اﮔﺮﻣﯾﮔذاﺷﺗﻧد ﺑﺎ
آﻓﺗﺎب ﯾﮐﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺷد.
ﺑﺎﻣداد روز دﯾﮔﺮ ،راﺑﯾﺎ از ﺑﺎره ﻓﺮوﻧﮔﺮﯾﺳت ودﯾد اطﺮاف را ﺧﯾﻣﻪ
ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﭘﺮﮐﺮده اﺳت .ﭘﺗﯽ ،را از ﺧواب ﺑﯾدار ﮐﺮد.ﭼون ﺑﺮﺧﺎﺳت ،ﭘﺮدل را
ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻠﻧد ﻧﻌﺮه ﮐﻧد و از ﻋﺰم اﯾﺷﺎن ﺑﭘﺮﺳد .ﭘﮫﻠواﻧﯽ از ﺑﯾﺮون ﭘﺎﺳﺦ داد
ﮐﻪ ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﺷﺎه ﺑﺮای ﭘﯾﮐﺎر آﻣده اﻧد .ﭼون ﺳﺑب را ﭘﺮﺳﯾد ﻣﻌﻠوم ﺷد ﮐﻪ
ﻏﺻب ﺧﺰﯾﻧﻪ ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧﺗﻪ اﺳت .ﺷﮫﺰاده  ،ﮐﺮم را ﺧواﺳت  .ﮐﺮم
ﺣﻘﯾﻘت را ﺑﺎ او درﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت.ﺷﮫﺰاده ﺳﺧت اﻧدوھﮔﯾن ﺷد.ھﻣﺮاھﺎن وی ﮔﻔﺗﻧد:
ﭼون ﻣﺎ ﺗﺷﻧﻪ ﭘﯾﮐﺎرﯾم ﭼﺮا اﻧدوھﮔﯾن اﺳﺗﯾد؟ ﺷﮫﺰاده ﮔﻔت :ﺟﻧگ ﻣﺮگ ﻣﯽ آورد.
ﻣﺮگ ﻧﺟﺎت از ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳت.اﻣﺎ ﻧﻘض ﻗول ﻣﺮﮔﯾﺳت ﮐﻪ ﻣﺳﺋوﻟﯾت دارد .آﻧﭼﻪ
ﻣﺮا اﻧدوھﮔﯾن ﻣﯾﺳﺎزد ،ﺟﻧگ ﻧﯾﺳت .ﮐﺎش ﮐﺮم،طوری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻧگ آﻣﺎده اﺳت
ﻣﺎ را ﭘﯾش از ﺟﻧگ ﻣﻐﻠوب ﻧﻣﯽ ﺳﺎﺧت .آﻧﮔﺎه ﺷﮫﺰاده ﺑﺳت ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﻧوﺷت
وﺣﻘﯾﻘت اﻣﺮ را ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه رﺳﺎﻧﯾد .ﭘﺎدﺷﺎه ﮐﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺟﺳت ﺣﺎﺿﺮﻧﺷد ﺧﺰﯾﻧﻪ
را درﯾﺎﺑد و ﺑﺎزﮔﺮدد .ﭘس ﻣﻘﺮر داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻣداد دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﯾدان ﺑﺮاﯾﻧد.
در آن روزﮔﺎرﭘﮫﻠواﻧﺎن ﺗن ﺑﻪ ﺗن ﻣﯽ ﺟﻧﯾﮔﯾدﻧد .ﺳﯽ روز ﺑﺎھم ﺟﻧﮔﯾدﻧد
وﺳﯽ ﭘﮫﻠوان از ھﻣﺮاھﺎن ﭘﺗﯽ ،را ﮐﺷﺗﻧد .ﺷﻣﺎر ﮐﺷﺗﻪ ﮔﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﺳﯾﺻد
ﻣﯾﺮﺳﯾد .ده روز دﯾﮔﺮ ﻧﺑﺮدﮐﺮدﻧد ﻧﻪ ﭘﮫﻠوان ﺑﺳت از دﻧﯾﺎ رﻓت و ﺷﺻت ﻣﺮد از
ﺟﺎﻧب ﺷﺎه ﺑﺧون ﻏﻠطﯾده ﺑود .روزﯾﺎزدھم ﺷﮫﺰاده ﺑﺳت ﺑﻣﯾدان رﻓت .ﺳﯽ روز
ﻧﺑﺮد ﺟﺳت ،ﺑﯾﺷﻣﺎر ﭘﮫﻠواﻧﺎن را ﺑﮐﺷت .ﭼون ﻣﺎه ﻧو ﺷد وﮐﻣﺮ ﺑﺳت ،راﺑﯾﺎ ﺑﺎو
ﮔﻔت  :ﻣﺮو ،ﺷﮫﺰاده ﺑﺳت ﮔﻔت :ﻧﻣﯾداﻧم ﭼﮔوﻧﻪ ﻣﺮا ﺑﺎزﻣﯾداری؟ راﺑﯾﺎ ﮔﻔت:
ﺧواﺑﯽ دﯾده ام ﺳﺧت ﭘﺮﯾﺷﺎن.دﯾدم ﮐﻪ ﭘﯾﺮﻣﺮدی ﻧوراﻧﯽ ﭼﺎدرم را ﻣﯾﮔﯾﺮد و
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ﺑﺮﭘﺷت اﺳپ ﻣﯾﮔﺳﺗﺮد .ﻣن زاری ﻣﯾﮐﻧم ،ﻧﻣﯽ ﺷﻧود .ﺑﻣن ﻣﯾﮔوﯾد ﻣن ﺳﯾب ﺧود
را از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺳت ﻣﯾﺧواھم ،ﻣﺑﺎدا ﮔﺰﻧدی ﺑﺗو رﺳد ".ﺷﮫﺰاده او را ﺑوﺳﯾد وآھﻧگ
ﻣﯾدان ﮐﺮد.در آن روزدوﺷﯾﺰﮔﺎن ،ﭘﮫﻠواﻧﺎن ﮐﺷﺗﻪ را ﺑﺮﺗﺧت ھﺎی ﺧواب ﮔذاﺷﺗﻪ
وﺷﺎﻟﮫﺎی رﻧﯾﮔﯾن ﺧود را ﺑﺮآﻧﮫﺎ ﮔﺳﺗﺮده ﺑودﻧد و ﺑﺮﺑﺎره ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮآﻣده ﻣﯾدان را
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧد.
راﺑﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺮد :ای اﺳپ ﭘﺗﯽ ،اﮔﺮ اﻣﺮوز او را ﻓﺎﺗﺢ ﺑﺎز آوردی از
زﯾورﺧوﯾش ﻧﻌﻠﮫﺎی ﺗﺮا ﻣﺰﯾن ﺧواھم ﮐﺮد وﻣﺮوارﯾد ھﺎی ﺧود را ﺑﮔﺮدن ﺗو
ﺧواھم آوﯾﺧت".
ﻧﺎﮔﮫﺎن دﯾدﻧد ﮐﻪ اﺳپ ﭘﺗﯽ ﺑﺳوی ﻗﻠﻌﻪ ﻣﯽ آﯾد .ﮔﻣﺎن ﮐﺮدﻧد ﭘﺗﯽ ﻣﯽ ﮔﺮﯾﺰد،
ﻓﺮﯾﺎد دوﺷﯾﺰﮔﺎن از ﺑﺎره ﺑﻪ آﺳﻣﺎن ﺷد .دوﯾدﻧد ﺗﺎ درب را ﺑﺮوی او ﺑﮐﺷﺎﯾﻧد،
راﺑﯾﺎ ﻓﺮﯾﺎد زد" :درب را ﺑروی ﭘﮫﻠواﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔرﯾزد ﻧﺑﺎﯾد ﮔﺷود".
ﭘﺗﯽ،ﺑﻪ درب ﻗﻠﻌﻪ رﺳﯾد و از اﺳپ ﺑﯾﻔﺗﺎد .راﺑﯾﺎ ،در را ﮔﺷود ،دﯾد ﭘﺗﯽ
آﻣده اﺳت ﺗﺎ درﻣﯾدان ﻧﯾﻔﺗد ودر آﻏوش او ﺟﺎن ﺳﭘﺎرد .ﺗﯾﺮدﺷﻣن دﻟش را ﺷﮔﺎﻓﺗﻪ
ﺑود .ﺷﮫزاده ﺑﺳت ﺟﺎن داد وﺑﻪ ھﻣراھﺎن ﭘﯾوﺳت .دروﯾش ﺳﯾب ﺧود
را از ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺎز ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود".
)ﭘﮋواک :اﻓﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺮدم،طﺑﻊ ۱۳۳۶ش(
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 -٣داستان عشقی آدم خان ودرخانی
درﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ،داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی دﻟﭘذﯾﺮ ﻋﺷﻘﯽ از ﭘﺳﺮان ودﺧﺗﺮان ﺟوان
وﺟود دارد ﮐﻪ اﮐﺛﺮﯾت آﻧﮫﺎ واﻗﻌﯽ اﻧد و ﮐﻣﺗﺮ رﻧگ و ﺑوی اﻓﺳﺎﻧﻪ دارﻧد.
در اواﯾل ﻗﺮن ﻧﺰدھم اﻟﻔﻧﺳﺗون ،ﭼﻧد ﻣﺎه را در ﻣﯾﺎن ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻣﻧطﻘﮥ
ﭘﺷﺎور ﺑﺳﺮ ﺑﺮد و ﺧود را ﺑﺎ ﺧﺻوﺻﯾﺎت زﻧدﮔﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺧوﺑﯽ آﺷﻧﺎ ﺳﺎﺧت و
در ﻣورد ﻋﺷق وﻋﺎﺷﻘﯽ در ﻣﯾﺎن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ واز ﺟﻣﻠﻪ در ﺑﺎره داﺳﺗﺎن ﻋﺷﻘﯽ
آدﻣﺧﺎن ودرﺧﺎﻧﯽ ﻣﯾﮔوﯾد :ﺑﺳﯾﺎری ﺳﺮوده ھﺎ و داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺷق
ﭘﯾوﺳﺗﻪ اﺳت و ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮫﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ دﻟﭘذﯾﺮ وﻋﺎﻟﯽ دارﻧد .وی ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧد،ﺷک
دارم ﮐﻪ در ﺷﺮق ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻓﻐﺎﻧﺎن دارای اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ وروﯾﺎﺋﯽ دﯾده
ﺑﺎﺷم .ﻋﺷﻘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﻋﻣوﻣﯾت دارد .ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ازﻋﺷﺎق
ﮔﺮﯾﺰان وﺟود دارﻧد .ﻋﺷﺎﻗﯽ ﮐﻪ دل ﺑﻪ ﻣﺣﺑوﺑﻪ ای ﻣﯽ ﺳﭘﺎرﻧد وﺑﺎ ﻗﺑول ﺧطﺮ
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
ﺑﺳﻧده ﺑﺎﺷد .در ﭘوﻧﻪ ﺟواﻧﯽ از ھﻣﯾن رھﻧوردان را دﯾدم ﮐﻪ در دﯾﺎر ﺧوﯾش دل
ﺑﻪ دﺧﺗﺮ ﻣﻠک ﺳﭘﺮده و دﺧﺗﺮ ھم راﺿﯽ ﺑود .ﭘدر دﺧﺗﺮ ﻧﯾﺰﻣﺧﺎﻟﻔﺗﯽ ﻧداﺷت ،وﻟﯽ
ﻣﯾﮔﻔت ﮐﻪ ﺷﺄن ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺎﺑﯾن)طوﯾﺎﻧﻪ( دﺧﺗﺮم ﺑﺎ ﮐﺎﺑﯾن دﯾﮔﺮ دﺧﺗﺮان
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷد .ھﺮ دو دﻟداده ﺳﺧت آزرده ﺧﺎطﺮ ﺑودﻧد .وﭼون ﺟوان ﺟﺰﻗطﻌﻪ زﻣﯾن
وﭼﻧد رأس ﮔﺎوﭼﯾﺰی ﻧداﺷت ﻧﺎﮔﺰﯾﺮراھﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷده ﺑود .ﻣﺣﺑوﺑﻪ اش ﻣﯾل
ﺳﺮﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺷﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺑﻧدی در ﻋﺷق ﺑﻪ او داده ﺑود وﺟوان ﺗﺮدﯾدی ﻧداﺷت ﮐﻪ
ﻣﺣﺑوﺑﻪ اش ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺷت او ﺗﻧﮫﺎ در اﻧﺗظﺎرش ﺧواھد ﻣﺎﻧد.
ﭼﻧﯾن ﻋﺷﻘﯽ را ﺗﻧﮫﺎ در ﻣﯾﺎن ﻣﺮدﻣﺎن اطﺮاف ﻣﯽ ﺗوان دﯾد ﮐﻪ زﻧدﮔﯽ
آزاداﻧﻪ ﻓﺮﺻت اظﮫﺎر اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﻣﯾﺳﺮ ﻣﯾﺳﺎزد ،ﺣﺟﺎب ﻧﺎ ﺗﻣﺎم ھم ﯾﺎردﯾﮔﺮ
اﯾن ﻣﺎﺟﺮا ﻣﯾﺷود،ھﺮﭼﻧد ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ھم در ﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ ﻧظﺎره ﻣﻣﺗد،
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ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰﻧده دﻟﺑﺳﺗﮔﯽ ھﺮدواﺳت )" .اﻟﻔﻧﺳﺗون ،اﻓﻐﺎﻧﺎن،ﺗﺮﺟﻣﮥ ﻓﮐﺮت،ص (١٨٠
ﮔﺎھﯽ ﯾک ﻋﺎﺷق دﻟﯾﺮﻋﺮوﺳش را ﺑدون رﺿﺎی ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﻪ دﺳت ﻣﯽ
آورد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ در ﻓﺮﺻت ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺣﻠﻘﻪ ای از ﻣوی او را ﻗﯾﭼﯽ ﻣﯾﮐﻧد ﯾﺎ ﻧﻘﺎﺑش را
ً
رﺳﻣﺎ ھﻣﺳﺮﺧوﯾش ﻣﯾﺧواﻧد .اﯾن ﮐﺎرﮐﻪ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ رﺿﺎی دﺧﺗﺮ
ﺑﺮﻣﯾدارد 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
ﭘﺮداﺧت ﺷﯾﺮﺑﮫﺎ)ﻣﮫﺮﯾﻪ( ﻣﻌﺎف ﻧﻣﯾﮐﻧد وھم ﺗوﺳط ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ،ﮐﺎری ﺣﻘﺎرت
آﻣﯾﺰﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷود ،ﮐﻣﺗﺮ ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎر اﻗدام ﻣﯾﮐﻧﻧد .و در ﺻورت راﺿﯽ ﻧﺑودن ﭘدر
وﻣﺎدر ،ﻋﺎدی ﺗﺮﯾن ﮐﺎراﯾن اﺳت ﮐﻪ ﭘﺳﺮ ودﺧﺗﺮ ﻣﯾﮔﺮﯾﺰﻧد .اﯾن ﮐﺎر ﺧﺎﻧواده
دﺧﺗﺮ را ﺑﺳﯾﺎر ﺧﺷﻣﮔﯾن ﻣﯾﺳﺎزد و آن را ﺑﺎﯾک ﻗﺗل ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯾﺷﻣﺮﻧد و ﺑﺎ ﺟدﯾت
ﺗﻣﺎم در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺗن دﺧﺗﺮ ﻣﯽ ﺷوﻧد ،اﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗن آﻧﺎن آﺳﺎن ﻧﯾﺳت .آﻧﺎن ﺑﻪ ﯾک ﻧﺎﺣﯾﻪ
وﻗﺑﯾﻠﻪ دﯾﮔﺮﭘﻧﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﻧد و ﺑﺮطﺑق رﺳوم ﻣﮫﻣﺎن ﻧوازی اﻓﻐﺎﻧﺎن از آﻧﺎن ﺣﻣﺎﯾت
ﻣﯾﺷود .اﻓﻐﺎﻧﺎن ھﺮﭘﻧﺎھﻧده ﻣظﻠوم را در ﭘﻧﺎه ﺧود ﻣﯾﮔﯾﺮﻧد.
اﻟﻔﻧﺳﺗون ﻣﯾﮔوﯾد :ﯾﮐﯽ از دﻟﻧﺷﯾن ﺗﺮﯾن ﻣﻧظوﻣﻪ ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ،ﻣﺎﺟﺮای
دﻟدادﮔﯽ "آدﻣﺧﺎن" و"ُدرﺧﺎﻧﯽ" را ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ھﻣﻪ آﺷﻧﺎ اﺳت .ھﻣﻪ آﻧﺮا
ﻣﯾﺧواﻧﻧد وﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﻣﯽ ﺳﺮاﯾﻧد.
ودرﺧﺎﻧﯽ ھم
آدﻣﺧﺎن ﺧوش ﺳﯾﻣﺎﺗﺮﯾن ودﻟﯾﺮﺗﺮﯾن ﺟوان ﻗﺑﯾﻠﻪ اش ُ
ً
ﻗﺑﯾﻠﻪ دﺧﺗﺮ وﭘﺳﺮ
زﯾﺑﺎﺗﺮﯾن وﺧواﺳﺗﻧﯽ ﺗﺮﯾن دوﺷﯾﺰﮔﺎن ﺑود .اﻣﺎ دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯾﺎن دو
ﻣﺎﻧﻊ دﯾدارﺷﺎن ﻣﯾﮔﺷت ،ﺗﺎ ﺑﺮﺣﺳب اﺗﻔﺎق ھﻣدﯾﮔﺮ را دﯾدﻧد و ﺳﺧت ﺑﻪ ھم دل
ﺳﭘﺮدﻧد .ﺧﺻوﻣت ﺧﺎﻧواده ھﺎ دو دﻟداده را ﺟدا ﻣﯾداﺷت و ﺷﺎﯾد ازﻋﺷق ﻧﯾﺰ ﺑﯽ
ﺧﺑﺮﻣﺎﻧده ﺑودﻧد ،ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺧﺎﻧواده ُدرﺧﺎﻧﯽ او را وادارﮐﺮدﻧد ھﻣﺳﺮ ﺧﺎن ﯾﮐﯽ از
اﻗوام ﻣﺟﺎور ﮔﺮدد .درد وداغ دو دﻟداده را دراﯾن ﻓﺮﺻت ﻣﯽ ﺗوان درﯾﺎﻓت
وﺑﺧﺷﯽ از ﻣﻧظوﻣﻪ راھﻣﯾن ﻣﺎﺟﺮا وﻧﺎﻣﻪ ھﺎﯾﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ دھد ﮐﻪ آن دو ﺑﻪ ھم
ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺑودﻧد .آدﻣﺧﺎن ،ﭘس ازﺑﺮداﺷﺗن ﻣواﻧﻊ ﺑﯾﺷﻣﺎری ﺗواﻧﺳت ﭼﻧد ﺑﺎر
ُدرﺧﺎﻧﯽ را ﺑﺑﯾﻧد ،اﻣﺎ درﺧﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺗن ﺑﻪ ﺷوھﺮ ﻣﯾداد وﻧﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دﻟداده .دﯾﺮی
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ودرﺧﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮔوش ﺷوھﺮ رﺳﯾد .او ﺑﺎ دﻟﯽ ﭘﺮ
ﻧﮔذﺷت ﮐﻪ داﺳﺗﺎن دﯾدار آدم ﺧﺎن ُ
از ﮐﯾن آھﻧگ اﻧﺗﻘﺎم ﮐﺮد وﻣﻧﺗظﺮ دﯾدارآﯾﻧده ھﻣﺳﺮش ﺑﺎ آدم ﺧﺎن ﻣﺎﻧد .وﺑﺎ ﺗﻧﯽ ﭼﻧد
از ﺧوﯾﺷﺎوﻧدان ﺑﺮﺳﺮ راه در ﮐﻣﯾن آدﻣﺧﺎن ﻧﺷﺳت.ھﻣﯾﻧﮐﻪ آدﻣﺧﺎن از راه
ﮔذﺷت ﺑﺮاو ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮدﻧد ،آدﻣﺧﺎن ﭘس از ازﻧﺑﺮدی ﺳﺧت دﻟﯾﺮاﻧﻪ ،زﺧﻣﯽ ﺷده
وازھوش رﻓت .ﺷوھﺮ ُدرﺧﺎﻧﯽ ﻣﯾﺧواﺳت ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻣش ﭼﻧﺎن واﻧﻣود ﮐﻧد ﮐﻪ آدم
ﺧﺎن ﻣﺮده اﺳت ﺗﺎ ﺑداﻧد ﮐﻪ اﯾن ﺧﺑﺮ ﭼﻪ ﺗﺎﺛﯾﺮی ﺑﺮدرﺧﺎﻧﯽ ﺧواھد ﮔذاﺷت.
در ﻓﺎﺻﻠﻪ طوﻻﻧﯽ دﯾدارھﺎ ﺗﻧﮫﺎ آراﻣش درﺧﺎﻧﯽ ،رﻓﺗن ﺑﻪ ﺑﺎغ وﺗﻣﺎﺷﺎ و
آﺑﯾﺎری دوﮔل ﺑﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ آﻧﺟﺎ ﮐﺎﺷﺗﻪ وﺑﺮﯾﮐﯽ ﻧﺎم ﺧود و ﺑﺮدﯾﮔﺮی ﻧﺎم آدﻣﺧﺎن
ﻧﮫﺎده ﺑود .روزﺟﻧگ ھم او ﺳﺮﮔﺮم ﺗﻣﺎﺷﺎی ﮔﻠﮫﺎ ﺑود ﮐﻪ دﯾد ﻧﺎﮔﮫﺎن ﮔل آدﻣﺧﺎن
ﭘﮋﻣﺮد و داﻧﺳت ﮐﻪ ﺑﺮ او ﻣﺻﯾﺑﺗﯽ واردﺷده اﺳت و دﻧﯾﺎ ﺑﺮاو ﺗﺎرﯾک ﺷد .ھﻧوز
ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﯾﺎﻣده ﺑود ﮐﻪ ﺷوھﺮش ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾﺮﺧون آﻟود ﺳﺮ رﺳﯾد وﮔﻔت :اﯾن ﺗﯾﻎ ﮐﻪ
ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯽ ،آﻟوده ﺑﻪ ﺧون آدم ﺧﺎن اﺳت .آزﻣوﻧﯽ ﭘﺮﺧطﺮ ﺑودُ .درﺧﺎﻧﯽ ﻧﻘش زﻣﯾن
ﺷد ودر دم ﺟﺎن ﺳﭘﺮد .ﺧﺑﺮ ﺑﻪ آدم ﺧﺎن ﮐﻪ در ﻧﺰدﯾﮐﯽ رزﻣﮔﺎه زﺧﻣﯽ اﻓﺗﺎده ﺑود،
رﺳﯾد .دﯾﺮی ﻧﮔذﺷت ﮐﻪ ﻧﺎم ﻣﺣﺑوﺑﻪ را ﺑﺮزﺑﺎن آورد و ﺑﺎ آن آﺧﺮﯾن ﻧﻔس را
ﮐﺷﯾد .در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﯾک ھﺮدو را ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭘﺮدﻧد ،اﻣﺎ ﻋﺷق آﻧﺎن ﭘس از ﻣﺮگ
ﻧﯾﺰ ﭘﺎﯾﺎ ﺑود ،ﭼون ﺳﺮاﻧﺟﺎم ھﺮ دو را در ﯾک ﮔور ﯾﺎﻓﺗﻧد .دو درﺧت از ﮔورآﻧﺎن
ﺳﺮﺑﺮﮐﺷﯾدﻧد و ﺑﺮآن ﺳﺎﯾﻪ ﮔﺳﺗﺮدﻧد) .اﻟﻔﻧﺳﺗون ،اﻓﻐﺎﻧﺎن،ص (١٨٦

-٤داستان عشقی بيبو وشادی:
ﻣﻌﯾﺎدﮔﺎه ﻋﺷﺎق ،در ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮھﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﯾﻌﻧﯽ در روﺳﺗﺎھﺎ،
ﮔذر ھﺎی آب ھﺎی ﺟﺎری ﯾﺎ ﭼﺷﻣﻪ ﺳﺎرھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ دﺧﺗﺮان ﺟوان ﺑﺎ ﮐوزه ھﺎی
ﺳﻔﺎﻟﯾن ﯾﺎ ﻓﻠﺰی ﺧود ﺑﺮای آوردن اب ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﻣﯾﺮوﻧد و ﺑﺎ ھم ﻣﯽ ﺧﻧدﻧد و ﺑﺮ ﺳﺮ
روی ھﻣدﯾﮔﺮ آب ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻧد و ﺷوﺧﯽ وﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد .درھﻣﯾن ﺟﺎﺳت ﮐﻪ
ﺑﻌﺿﯽ ازﺟواﻧﺎن ﻣﻌﺷوﻗﮥ ﻣورد ﻧظﺮ ﺧود را ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻧد واﻣﮐﺎن دﯾد و ﺑﺎز دﯾد
ﻣﯾﺳﺮ ﻣﯾﮔﺮدد .ﮔﺎھﯽ ھم ﻋﺷق وﻋﺎﺷﻘﯽ از زﻣﺎن ﺑﺎزی ھﺎی ﮐودﮐﺎﻧﻪ در ﻓﺿﺎی
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ﺑﺎز دھﮐده ﯾﺎ روﺳﺗﺎ آﻏﺎز ﻣﯾﮔﺮدد .ﯾﻌﻧﯽ اﻟﻔﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐودﮐﯽ از ﺑﺎزی دو ﺑدو
ﻣﯾﺎن ﮐودﮐﺎن آﻏﺎز ﯾﺎﻓﺗﻪ ،در ﺟواﻧﯽ داﻣﻧﮔﯾﺮ آﻧﺎن ﻣﯾﮔﺮدد و آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ
ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎﻧﮫﺎ ﻣﯽ اﻓﺗد.
ﯾﮐﯽ از اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻋﺎﺷﻘﯽ ھﺎ ،ﻋﺷق "ﺑﯾﺑو" ﺑﺮﭘﺳﺮی ﺑﻧﺎم "ﺷﺎدی" در ﻧﺎﺣﯾﮥ
دﻻرام ﻓﺮاه اﺳت .ﺷﺎدی ﮐﻪ از ﮐودﮐﯽ ﺑﺎ ﺑﯾﺑو ھﻣﺑﺎزی وھﻣﺳن وﺳﺎل ﺑود،وﯾﮐﺟﺎ
ﺑﺮه ھﺎ وﺑﺰﻏﺎﻟﻪ ھﺎی ﺧود را ﺑﻪ ﭼﺮا ﻣﯽ ﺑﺮدﻧد و ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎھم از ﺻﺣﺮا ﺑﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺷﺗﻧد ،درﺟواﻧﯽ ﻋﺎﺷق ھﻣدﯾﮔﺮﻣﯾﮔﺮدﻧد اﻣﺎ ﭼون ﺷﺎدی ﭘول ﺷﯾﺮﺑﮫﺎ و
طوﯾﺎﻧﻪ را ﻧدارد ،ﻣﺟﺑور ﻣﯾﺷود ﺑﺮای ﭘﯾدا ﮐﺮدن ﭘول ﺑﻪ اﺻﻔﮫﺎن ﺳﻔﺮﮐﻧد .دو
ﺳﺎل ﺑﻌد ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻐﯽ ﭘول ﮐﻪ از ﻣﺰدوری در اﺻﻔﮫﺎن ﺑدﺳت آورده ﺑود راھﯽ وطن
وﺧﺎﻧﮥ ﺧود ﻣﯾﮔﺮدد .ﺷﺎدی راه دور و دراز اﺻﻔﮫﺎن – ﺳﯾﺳﺗﺎن را ﭘﺎی ﭘﯾﺎده و
ﺑﺎ ﺳﺮﻋت در ﻣﯾﻧوردد و اﻣﺎ ﺑﺮاﺛﺮ ﮐوﺑﯾدن راه طوﻻﻧﯽ وﺧﺳﺗﮔﯽ ﺑﯾش از ﺣد
ﻣﺮﯾض ﻣﯾﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد آﺧﺮﯾن ﻣﻧﺰل را طﯽ ﮐﻧد ،در ﯾک ﮐﯾﻠوﻣﺗﺮی
روﺳﺗﺎی دﻻرام در ﮐﻧﺎر رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﺷﺮود از ﭘﺎی ﻣﯾﻣﺎﻧد و ﺑﺮﺳﯾﻧﻪ ﻣﯽ اﻓﺗد ،ﺑﯾﺑو
ﻣﻌﺷوﻗﻪ ﺷﺎدی ﮐﻪ ھﻣﻪ روزه ﺑﺮﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ اش ﺳﺎﻋﺗﮫﺎی ﻣﺗواﻟﯽ ﭼﺷم ﺑﺮاه
ﻣﺳﺎﻓﺮش ﺑود،ﻣﺗوﺟﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﺳﺎﻓﺮی از راه ﺑﺳوی دھﮐده راھﯽ ﺑود ،ﺑﺮزﻣﯾن
ً
ﺣﺗﻣﺎ ھﻣﺎن ﺷﺎدی اﺳت،
ﻧﺷﺳﺗﻪ واز ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﻧﻣﯾﺷود ،ﺑﺎ ﺧود ﻣﯾﮔوﯾد اﯾن ﻣﺳﺎﻓﺮ
ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯾﺰﻧد ﮐﻪ ﺷﺎدی آﻣد و از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮون ﻣﯾدود ،ﻣﺎدرش ﻧﯾﺰ از
ﻋﻘب دﺧﺗﺮش ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻧﺎن ﺑﺮون ﻣﯾﺮود و ﭘﺳﺮان و ﻣﺮدان دﯾﮔﺮھم از ﻋﻘب آﻧﺎن
ﺑﺮاه ﻣﯽ اﻓﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺑﯾﺑو ﭘﯾﺷﺗﺮاز دﯾﮔﺮان ﺑﻪ ﻧﺰد ﻣﻌﺷوﻗش ﯾﻌﻧﯽ ﺷﺎدی
ﻣﯾﺮﺳد،ﺷﺎدی آﺧﺮﯾن ﻧﮔﺎھش را ﺑﺮﺑﯾﺑو ﻣﯽ اﻓﮔﻧد و از ھوش ﻣﯾﺮود،ﺑﯾﺑوﺳﺮﺷﺎدی
را ﺑﺮزاﻧوی ﺧود ﻣﯾﮔذارد و ﺳﺮﺧود را ﻧﺰدﯾک دھن ﺷﺎدی ﻣﯾﺑﺮد ﺗﺎ ﻧﻔﺳش را ﺑو
ﮐﻧد ،اﻣﺎ دﯾﮔﺮ ﻧﻪ ﻧﻔس ﺷﺎدی ﺑﺮون ﻣﯽ آﯾد و ﻧﻪ ﺑﯾﺑو ﺳﺮ از روی ﺷﺎدی ﺑﻠﻧد
ﻣﯾﮐﻧد ،ﺑﺰودی ﻣﺎدرش و ﺑﻪ دﻧﺑﺎل او ﻣﺮدم ﻣﯾﺮﺳﻧد ،و ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺣﯾﺮت ﻣﺗوﺟﻪ
دﺧﺗﺮش ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮروی ﻣﺮد ﻣﺳﺎﻓﺮ ﮔذاﺷﺗﻪ و ﺳﺮﺑﻠﻧد ﻧﻣﮐﻧد،ﭘﯾش ﻣﯾﺮود
وﺳﺮ دﺧﺗﺮ ﺧود را از روی ﺟﺳد ﺷﺎدی ﺑﻠﻧد ﻣﯾﮐﻧد ،ﻧﺎﮔﺎه ﺑﺎ ﺟﺳد ﺑﯾﺟﺎن ھﺮدو
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ﺟوان دﻟداده و ﻧﺎﮐﺎم رو ﺑﺮو ﻣﯾﮔﺮدﻧد .ﻣﺮدم ھﺮدو ﻋﺎﺷق را ﭘﮫﻠو ﺑﻪ ﭘﮫﻠو دﻓن
ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﺑﻌدﺑﺮ روی آن ﮔﻧﺑدی اﻋﻣﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺗﺎ اﻣﺮوز ھﺮﻣﺳﺎﻓﺮ و ﯾﺎ ﺑس ھﺎی
ﻣﺳﺎﻓﺮﯾﻧﯽ ﮐﻪ از آﻧﺟﺎ ﻋﺑور ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﻧﺰدﯾک ﻣﻘﺑﺮۀ ﺷﺎدی و ﺑﯾﺑو ﺗوﻗف ﻣﯾﮐﻧﻧد و
ﺑﺮﺳﺮ ﻗﺑﺮ اﯾن دو دﻟداده ﻧﺎﻣﺮاد ﻣﯾﺮوﻧد ودﺳت دﻋﺎ ﺑﻠﻧد ﮐﺮده در ﺣق آن دو دﻋﺎ
وﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻋﺷﺎق طﻠب ﻣﺮاد ﻣﯾﮐﻧﻧد .واﯾن ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﻋﺷق را دوﺳت دارﻧد وﺑﻪ ﻋﺎﺷق اﺣﺗﺮام ﻣﯾﮔﺰارﻧد.اﻣﺎ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺳﻧت ھﺎی
ﮐﮫﻧﻪ وﻋﺮف ﺣﺎﮐم ﺑﺮزﻧدﮔﯽ ﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺻﺑﺎت وﻗﯾودات ﻣذھﺑﯽ  ،ﺑﺟﺎی ﺣﺮﻣت
ﮔذاﺷﺗن ﺑﻪ ﻋﺷﺎق ،ﮔﺮدن ﻋﺷﺎق را ﻣﯽ ﺑﺮﻧد واﮔﺮ دﺧﺗﺮی ﺑﺎ ﻣﺮد دﻟﺧواھش ﯾﻌﻧﯽ
ﻋﺎﺷق ﺧود دﺳت ﺑﻪ ﻓﺮار زده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮد ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ ﺧود ﯾﮐﺟﺎ ﺷود و از
زﻧدﮔﯽ ﻟذت ﺑﺑﺮد ،از طﺮف اﻗﺎرب وﻧﺰدﯾﮐﺎن دﯾﮔﺮ ھﻣﯾﻧﮐﻪ دﺳﺗﮔﯾﺮو دﺳﺗﯾﺎب
ﺷود ،دﺧﺗﺮ ﻣظﻠوم را ﯾﺎ ﺳﻧﮔﺳﺎر ﻣﯾﮐﻧﻧد و ﯾﺎ ﺑﺎﮐﺎرد ﻟب وﮔوش وﺑﯾﻧﯽ وﺣﺗﯽ
ﮔﻠوﯾش را ﻣﯾﺑﺮﻧد و ﺑﻪ ﻋﺷق وآرزوھﺎﯾش ﺧﺎﺗﻣﻪ ﻣﯾدھﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ از اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺣوادث در طول ﺳده ھﺎ ﺑﺎرھﺎ وﺑﺎر ھﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده
اﺳت ،اﻣﺎ ھﻧوز ھم دﺧﺗﺮان ﻣﺮگ را ﺑﺮﻣﺮدی ﮐﻪ دوﺳت ﻧدارﻧد و ﯾﺎ از ﻟﺣﺎظ
ﺳﻧﯽ ﺑﺎھم ﺗﻔﺎوت دارﻧد ،ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد و ﺑﺎ ﻣﺮد دﻟﺧواه ﺧود از ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮار ﻣﯾﮐﻧﻧد
وﻟو ﯾک روز ﺑﻌد ﯾﺎ ﯾک ھﻔﺗﻪ ﯾﺎ ﯾک ﻣﺎه ﺑﻌد دﺳﺗﮔﯾﺮ و ﻧﺎﺑود ﺷوﻧد.
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فصل دوم

زنان نامدار درتاريخ کشور
روکسانه شاھدخت باختر )٣٤٠ـ  ٣١٠ق م(
اﺳﮐﻧدر ﮐﺑﻳﺮ ،ﭘﺳﺮ ﻓﻠﻳپ ﻣﻘدوﻧﻰ و
اوﻟﻣﭘﻳﺎ ،ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﻪ از طـﺮﻳق ﺷﻳﺮﻣـﺎدر
ﺑﺎ ﺧدا ارﺗﺑﺎط ﻳﺎﻓﺗﻪ اﺳت و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺧداﻳﻰ
ارﺗﻘﺎ ﺟﺳﺗﻪ اﺳت  .اﺳﮐﻧدر در ﺳﺎل ٣٣٣
ق.م ﺑﻪ ﻋﺰم ﻓﺗﺢ ھﻧـد ﺑﻪ ﺷــﺮق
ﻟﺷـﮐﺮﮐﺷﻳد و درﺳﺎل  ٣٢٧اﻓﻐﺎﻧﺳﺗـﺎن ﺑـﻌد
از ﺳـﻘـوط دوﻟــت ھﺧﺎﻣﻧﺷﻰ ﮔﺷوده ﺷد.
روﮐـﺳﺎﻧـﻪ دﺧـﺗﺮ اﻣﻳﺮﻣﺣﻠﻰ ﺑﺎﺧﺗﺮﻳﺎ ﺑﻠﺦ،
زﻳـﺑﺎﺗـﺮﻳن دﺧﺗﺮى ﺑود ﮐﻪ ﻣﺛل ھﺰاران زن
دﻳﮔﺮ در ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﻳﮫﺎى اﺳﮐﻧدر ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑدﺳت ﻗﺷون ﻣﻘدوﻧﻰ اﺳﻳﺮ
ﮔﺮدﻳده ﺑودﻧد.روﮐﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣت و ﻟطﺎﻓت ﺷﺮﻗﻰ اش در ﻣﻳﺎن ھﺰاران زن اﺳﻳﺮ
ﺗوﺟﻪ اﺳﮐﻧدر را ﺑﺧود ﺟﻠب ﮐﺮد و اﺳﮐﻧدر او را ﺑﻪ ھﻣﺳﺮى ﺑﺮﮔﺰﻳد و ﺑﺎ
اوﻋﺮوﺳﻰ ﻧﻣود .اﻳن ﻋﺮوﺳﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮐوه و ﺟﻼل ﺑﻰ ﻧظﻳﺮ درآن زﻣﺎن ) در
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ً
ً
اﺳﮐﻧدرﮐﺎﻣﻼ ﺑﻰ
ظﺎھﺮا ﺑﺎ ﺳﻳﺎﺳت ﺷﺮق
ﺳﺎل  ٣٢٧ق.م( ﺟﺷن ﮔـﺮﻓـﺗﻪ ﺷد،
ارﺗﺑﺎط ﻧﺑود .ﻧظﺮ ﺑﻪ ﺧواﺳت اﺳﮐﻧدر اﻳن ﭘﻳوﻧد ﺑــﺎﻳـد ﺳـﻣﺑول ﻧﺰدﻳﮐﻰ ﺷﺮق و
ﻏﺮب ﻣﻰ ﺷد و ﺛﺑت ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻳﮔﺮدﻳد،اﻣﺎ ﻋﻣﺮ اﻳن ﺧوﺷﺑﺧﺗﻰ ﺑﺮاى رﮐﺳﺎﻧﻪ ﮐوﺗﺎه
ﺗﺮ ازآن ﺑود ﮐﻪ اﻧﺗظﺎرش ﻣﻳﺮﻓت  ،زﻳﺮا ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌد ﻳﻌﻧﻰ در ﺳﺎل  ٣٢٤ق.م،
اﺳﮐﻧدر ﺑﺎ ﺳﺗﺎﺗﻳﺮا ،دﺧﺗـﺮ ﺷﺎھﻧـﺷﺎه اﻳﺮان ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻧد روﮐﺳﺎﻧﻪ در ﺳﺎل ٣٣٣ق.م
در ﻧـﺑﺮد ﺑدﺳت ﺳﺮﺑﺎزان ﻣﻘدوﻧﻰ اﺳﻳﺮ ﺷده ﺑودﻋﺮوﺳﻰ ﻧﻣود.
اﺳﮐﻧدر ،ﭘﺳﺮ اوﻟﻣﭘﻳﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺣﻳث وارث ﻗﺎﻧوﻧﻰ ﺷﺎه اﻳﺮان ﺑﺧود اﺟﺎزه
ﻣﻳداد ،ﺑﺎ زﻧﺎن ﻣﺗﻌددى ازدواج ﻧﻣﺎﻳد .از اﻳن ﺟﮫت در ھﻣﺎن روز ﻋﺮوﺳﻰ ﺑﺎ
ﺳﺗﺎﺗﻳﺮا ،ﺑﺎ ﻳﮐﻰ از دﺧﺗﺮان »ارﺗﺎﮐﺳﻳﺮﮐس اوﺧوس« ﻧﻳﺰ ﻋﻘد ﺑﺳت .اوﻟﻳن اﻗدام
روﮐﺳﺎﻧﻪ ﺑﻌد از ﻣﺮگ اﺳﮐﻧدر از ﻣﻳﺎن ﺑﺮدن اﻣﺑﺎﻗش ﺳﺗﺎﺗﻳﺮا ﺑود .ﻳک ﻣﺎه ﺑﻌد
رﮐﺳﺎﻧﻪ وﻟﻳﻌﮫد اﺳﮐﻧدر را ﺑدﻳﻧﺎ آورد و درﺳﺎل ٣١٠ق .م ﺧودش ﺑﻪ ﻗﺗل
رﺳﻳد).درد دل اﻓﻐﺎن ،ﺷﻣﺎره (٤٦
ﮐﮫﺰاد در ﺟﻠد اول ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﮐﺳﺎﻧﻪ را دﺧﺗﺮ اﻣﯾﺮ ﻣﺣﻠﯽ
ﺳﻐد ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﮔوﯾد :درﺳﻐد ﮐوھﯽ ﺑود ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺗﺻور ﻣﯾﮐﺮدﻧد اﮔﺮ ﻣورد
ﺗﮫﺎﺟم ﻗﺮار ﮔﯾﺮﻧد ھﺮﮐﻪ ﺑﻪ آن ﮐوه ﭘﻧﺎه ﺑﺑﺮد از دﺳت دﺷﻣن دراﻣﺎن ﺧواھد ﺑود.
وﻗﺗﯽ اﺳﮐﻧدر ﺳﻐد را ﻓﺗﺢ ﻧﻣود ،اﮔﺰﯾﺎرﺗس) (Oxyartesاﻣﯾﺮﻣﺣﻠﯽ ﺳﻐد ﭘدر
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
ﺑﺰﯾﺮآوردﻧد ﮐﻪ درآن ﺟﻣﻠﻪ رﮐﺳﺎﻧﻪ زﯾﺑﺎ ﻧﯾﺰ اﺳﯾﺮ ﺷده ﺑود .اﺳﮐﻧدر وﻗﺗﯽ رﮐﺳﺎﻧﻪ
را دﯾد ﻋﺎﺷق اوﺷد و ﺑﺎ او ازدواج ﮐﺮد و ﺑﻌد از ازدواج اﺳﮐﻧدر ﺑﺎ رﮐﺳﺎﻧﻪ ﭘدر
او ﻧﯾﺰ ﺧود را ﺑﻪ اﺳﮐﻧدر ﺗﺳﻠﯾم ﻧﻣود و ﻣورد اﺣﺗﺮام ﻗﺮارﮔﺮﻓت .ﮐﮫﺰاد از ﻗول
ﯾک ﻣﺣﻘق اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻧﺎم »ﺳﺮاورل ﺳﺗن« ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ :رﮐﺳﺎﻧﻪ ﯾﺎ روﺷﺎﻧﻪ وﯾﺎ
رﺧﺷﺎﻧﻪ دﺧﺗﺮ اﮔﺰﯾﺎرﺗس ﯾﮐﯽ از ﻧﺟﺑﺎی ﺑﺎﺧﺗﺮ ﺑﻪ واﺳطﻪ ﺣﺳن ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده ای
ﮐﻪ داﺷت ﺑﻪ ﯾﮐﯽ ازﻗﻼع ﺳﻐدﯾﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎده ﺷد ﺗﺎ درآﻧﺟﺎ ﻣﺣﻔوظ ﺑﻣﺎﻧد .درھﻧﮔﺎم
ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯽ اﺳﮐﻧدر ﺑدﺳت ﻟﺷﮐﺮ او اﻓﺗﺎد وﻣﻠﮐﻪ اﺳﮐﻧدر ﺷد .ﺷﺎﯾد روﺷﺎﻧﻪ از ً
دره
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روﺷﺎن)واﻗﻊ در ﺟوار ﺷﻐﻧﺎن( ﺑوده ﺑﺎﺷد و در ﺷﺮق ﻣﻌﻣول اﺳت ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ
زﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳم ﻣوطﻧش ﯾﺎد ﮐﻧﻧد).ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ج،۱ص (٣٧٤
در ﻣورد ﭼﮔوﻧﮔﯽ ازدواج اﺳﮐﻧدر ﺑﺎ رﮐﺷﺎﻧﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺷده ﮐﻪ :درﯾک ﺿﯾﺎﻓﺗﯽ
ﮐﻪ از طﺮف ﯾﮐﯽ از واﻟﯾﮫﺎ ﺑﻪ ﺳﻠﯾﻘﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﺷﺮﻗﯽ داده ﺷده ﺑود ،دﺧﺗﺮان
زﯾﺎدی ﻧﯾﺰ از ﺧﺎﻧواده ھﺎی درﺟﻪ اول ﺳﻐدﯾﺎن ﺣﺿور داﺷﺗﻧد .رﮐﺳﺎﻧﻪ ﻧﯾﺰ
درﻣﯾﺎن آﻧﺎن ﺑود.اﯾن دﺧﺗﺮ از ﺣﯾث زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺳﺮآﻣد ﺗﻣﺎم دﺧﺗﺮان ﺣﺎﺿﺮ درآن
ﻣﺣﻔل ﺑود وﺑﺣدی دﻟﺮﺑﺎ وﺟذاب ﺑود ﮐﻪ ﺗوﺟﻪ ﺗﻣﺎم ﺣﺎﺿﺮﯾن را ﺑﺧود ﺟﻠب ﮐﺮد و
ﺑﻘدری ﻣورد ﺗوﺟﻪ

اﺳﮐﻧدر ﻗﺮارﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﻋﺎﺷق اوﺷد» .ﮐوﻧت ﮐورس«

ﮔوﯾد »:ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮐﻪ زن ودﺧﺗﺮان دارﯾوش را دﯾده ﺑود ﮐﻪ ﮐﺳﯽ در وﺟﺎھت و
زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺟﺰ رﮐﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﺷﺎن ﻧﻣﯾﺮﺳد ،وﻟﯽ ﺑﺎوﺟود اﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺣﺳﯾﺎﺗﯽ
ﺟﺰ ﻣﺣﺑت ﭘدر ﺑﻪ اوﻻد ﻧﭘﺮورﯾده ﺑود ،دراﯾﻧﺟﺎ ﻋﺎﺷق دﺧﺗﺮی ﺷد ﮐﻪ ﻧﻪ
درﻋﺮوﻗش ﺧون ﺷﺎھﯽ ﺟﺎری ﺑود وﻧﻪ ازﺣﯾث ﻣﻘﺎم ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻗﺮﯾن آﻧﮫﺎ
ﺑﺎﺷد.ﺑﺰودی اﺳﮐﻧدر ﺑﯽ ﭘﺮوا ﮔﻔت ﻻزم اﺳت ﺗﺎ ﻣﻘدوﻧﯾﮫﺎ ﺑﺎ ﺑوﻣﯾﮫﺎ ازدواج ﮐﻧﻧد
ﺗﺎ ﻣﺣﻔوظ ﮔﺮدﻧد واﯾن ﯾﮔﺎﻧﻪ وﺳﯾﻠﻪ اﯾﺳت ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻐﻠوﺑﯾن ،ﺷﺮﻣﺳﺎر وﻓﺎﺗﺣﯾن
ﻣﺗﮐﺑﺮ ﻧﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻌد ﺑﺮای اﻧﮐﻪ ﻓﮐﺮ ﺧود را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﻧد آﺷﯾل ﭘﮫﻠوان داﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾوﻧﺎن
راﮐﻪ از ﻧﯾﺎﮐﺎن ﺧودﻣﯽ داﻧﺳت ﻣﺛل اورده ﮔﻔت :ﻣﮔﺮ اوﺑﺎ ﯾﮐﯽ از اﺳﺮاء ازدواج
ﻧﮐﺮد؟ وﺑﻌد اﺳﮐﻧدراز ﺷدت ﻋﺷق در ھﻣﺎﻧﺟﺎ اﻣﺮ ﮐﺮد ﻣواﻓق ﻋﺎدت ﻣﻘدوﻧﯾﮫﺎ
ﻧﺎن ﺑﯾﺎورﻧد و آﻧﺮا ﺑﺎﺷﻣﺷﯾﺮ ﺧود ﺑدوﻧﯾم ﮐﺮد ﻧﯾﻣﯽ را ﺧودش ﺑﺮداﺷت وﻧﯾم دﯾﮔﺮ
را ﺑﻪ رﮐﺳﺎﻧﻪ داد ﺗﺎ رﺷﺗﻪ زﻧﺎﺷوﺋﯽ آﻧﺎن ﺑﺎﺷد.ﻣﻘدوﻧﯾﮫﺎ را اﯾن رﻓﺗﺎر
اﺳﮐﻧدرﺧوش ﻧﻣﯽ آﻣد ،زﯾﺮا درﻧظﺮ آﻧﺎن ﭘﺳﻧدﯾده ﻧﺑود ﮐﻪ ﯾک رﺋﯾس ﻣﺣﻠﯽ ﭘدر
زن اﺳﮐﻧدر ﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﭼون از اﺳﮐﻧدرﻣﯽ ﺗﺮﺳﯾدﻧد ھﺮآﻧﭼﻪ از او ﺳﺮ ﻣﯾﺰد ﺑﺎ
ﺳﯾﻣﺎی ﮐﺷﺎده ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷد.ﻋﺮوﺳﯽ رﮐﺳﺎﻧﻪ واﺳﮐﻧدر در ﺑﮫﺎر ﺳﺎل  ۳۲۷ﻗﺑل از
ﻣﯾﻼد اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد).ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ ص (۳۷۵
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ملکه گوھرشاد:
ﻳﮐﻰ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻓﺿل و داﻧش ،ھﻧﺮ ﭘﺮور وھﻧﺮ دوﺳت اﻓﻐﺎﺳﺗﺎن ،ﻣﻠﮐﻪ
ﮔوھﺮﺷﺎد زن ﺷﺎھﺮخ ﭘﺳﺮ ﺗﻳﻣور ﺑود .ﮔوھﺮﺷﺎد دﺧﺗﺮ اﻣﯾﺮﻏﯾﺎث اﻟدﯾن ﺗﺮﺧﺎن
ﺑودﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۷۸۰ﻗﻣﺮی زاده ﺷد و
ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺑﻌد ،ﺑﻪ ﻋﻘد ﺷﺎھﺮخ ،ﻓﺮزﻧد
و ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺗﯾﻣور ﮐﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﯾک ﺳﺎل از
ﮔوھﺮﺷﺎد ﺑﺰرﮔﺗﺮ ﺑود درآﻣد .ﺷﺎھﺮخ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﺗﺧت ﻧﺷﺳت ،ھﺮات را ﻣﺮﮐﺰ
ﺣﮐوﻣت ﺧود ﻗﺮارداد ،ﯾﺰد و ﻣﺮو را آﺑﺎد
وﻣﻌﻣور ﺳﺎﺧت و ﻣﺷﮫد را ﺑﺮﮐﺷﯾد؛ آن
ﺳﺎن ﮐﻪ ﻓﺮزﻧد ھﻧﺮﻣﻧدش ﺑﺎﯾﺳﻧﻐﺮ ﻣﯾﺮزا
را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت ﺧﺮاﺳﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﮔﻣﺎﺷت و
ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد ،ﭼﮫﺎر ﺳﺎل در ﻣﺷﮫد
ﻣﺎﻧدﮔﺎرﺷد ودراﯾن ﻣدت ﺑﻧﺎی ﻣﺳﺟدی
ﺑﺰرگ را در ﮐﻧﺎر ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ ،اﻣﺎم ھﺷﺗم ﺷﯾﻌﯾﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮫﺎد ﮐﻪ در ﺳﺎل ۸۲۱
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد وﺳﭘس ﺷﺎھﺮخ را ﺑﺮای ﮔﺷﺎﯾش آن ﺑﻪ ﻣﺷﮫد ﻓﺮا ﺧواﻧد.ﺷﺎھﺮخ
از دﯾدن اﯾن ﺑﻧﺎ ﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮔﻔﺗﯽ اﻧدرﺷد ﮐﻪ ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﺎخ وﺑﺎغ ﺑﺰرﮔﯽ
در ﻣﺷﮫد ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷود ﮐﻪ ﭘس از اﻋﻣﺎرآن ﺑﻪ "ﭼﮫﺎرﺑﺎغ" ﻣﺷﮫور ﺷد.
ﺷﺎھﺮخ ﭘس از ﭘدرش اﻣﯾﺮ ﺗﯾﻣور ،ﺑﻪ ﻣدت  ۴۳ﺳﺎل ﺑﺮﻣﻧﺎطق وﺳﯾﻌﯽ از
اﯾﺮان واﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﮐﻣﺮاﻧﯽ ﮐﺮد وﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ او" درﺳﺎل  ۱۴۰۴ﺗﺮﺳﺎﯾﯽ "
ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺗﯾﻣورﯾﺎن ازﺳﻣﺮﻗﻧد ﺑﻪ ھﺮات ﻣﻧﺗﻘل ﺷد.
ﻣﺎدر او »ﺑﺎﻧو ﺧﺎن زاده ﺑﯾﮔم« ﺑود ﮐﻪ در ﻣﺎه رﺟب ﺳﺎل ۸۱۴
ﺧورﺷﯾدی درﻣﺷﮫد درﮔذﺷت و در ﺟوارآراﻣﮔﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ ﻣدﻓون ﮔﺮدﯾده اﺳت.
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ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد از  ١٤٠٨ﺗﺎ ھﻧﮔﺎم ﻗﺗﻠش در  ١٤٥٦ﺑـد ﺳــت ﺳﻠطﺎن اﺑو
ﺳﻌﻳد درھﺮات ﺑﺳﺮ ﺑﺮد و دراﻋﻣﺎر ﻣدارس و ﻣﺳﺎﺟد ﭘﺮﺷﮐوه و ﻧﻘﺎﺷﻰ ھﺎى ھﺎ
وﮐﺎﺷﻰ ﮐﺎرﻳﮫﺎى ﻧﻔﻳس در اﻳن ﺑﻧﺎ ھﺎ ﺑﺳﯾﺎرﺗوﺟﻪ وﺗﻼش ﮐﺮد و از ﺧود آﺛﺎر
ﺑﺳﻳﺎر ﻧﻔﻳس ھﻧﺮى و ﻣﻌﻣﺎرى در ﻣﺷﮫد و ھﺮات ﺑﻪ ﻳﺎدﮔﺎر ﮔذاﺷت .ھﻣﭼﻧﺎن او
ﻣدت ﻧﻳم ﻗﺮن ﺷﺎھﺮخ را در اﻣﺮ ﺣﮐوﻣت دارى و اﻳﺟﺎدﮐﺎر ھﺎى ﺑﺳﻳﺎر ﺳﺗودﻧﻰ
و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﻳﺎرى رﺳﺎﻧﻳد و ﭘﺳﺮش ﺑﺎﻳﺳﻧﻘﺮ ﻣﻳﺮزا ﻣﮐﺗب ھﻧﺮى ﺧﺎﺻﻰ درﻓن
ﮐﺗﺎﺑت و ﺗذھﻳب ﮐﺎرى در ھﺮات ﺑوﺟود آورد و ﺷﺎھﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻳﺳﻧﻘﺮى ،ﻳﮐﻰ از
ﺷﮫﮐﺎر ھﺎى ھﻧﺮ ﺧطﺎطﻰ اوﺳت.

در قرن پانزدھم ميالدى در زمان حکومت شاھرخ و سلطان
حسين بايقرا ،شھر ھرات به يک مرکز بزرگ فرھنگى وتجارتى و
پيشه ورى مبدل گشت و به مرواريد شھر ھاى آسياى ميانه و مرجع
علما و ھنرمندان شھرت يافت.
ﺷﺎھﺮخ در آﺧﺮﻳن ﺳﺎل ﺣﻳﺎﺗش ﺑﺮاى ﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن ﻏﺎﻳﻠﻪ ﺣﺎﮐم ﻋﺮاق ﮐﻪ
ﺷورش ﮐﺮده ﺑود ،ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮى ﺣﺮﮐت ﮐﺮد و ﻣﻳﺮزا ﻋﻼء اﻟدوﻟﻪ ﭘﺳﺮ ﺑﺎﻳﺳﻧﻘﺮ
ﻣﻳﺮزا را ﺑﺣﮐوﻣت ھﺮات ﮔﻣﺎﺷت .دراﻳن ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﻰ ﮔوھﺮﺷﺎد آﻏﺎ زن ﺷﺎھﺮخ
ﻧﯾﺰ ھﻣﺮاه ﺑود ،اﻣﺎﺷﺎھﺮخ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﺎرﺳﻳده در رى درﮔذﺷت و ﮔوھﺮﺷﺎد آﻏﺎ
ﻣﻠﮐﻪ ﺳوﮔوار در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﻣﺮده ﺷوھﺮ را ﺑﻪ ھﺮات اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻳداد ،ﺗوﺳط ﭘﻳﮐﻰ ﺑﻪ
ﻧوه اش ﻣﻳﺮزا ﻋﻼء اﻟدوﻟﻪ ﺧﺑﺮ داد ﺗﺎ ﻣوﻗﻌﻳت ﺧود را در ھﺮات اﺳﺗﺣﮐﺎم ﺑﺑﺧﺷد
و ﺧود را ﭘﺎدﺷﺎه اﻋﻼن ﮐﻧد .ﻣﻳﺮزا ﻋﻼءاﻟدوﻟﻪ ﻓوراً دﺳت ﺑﮐﺎر ﺷد و در ﺧﺰﻳﻧﻪ
را ﺑﺎز ﮐﺮد و ﺑﻪ ﺑﺧﺷﻳدن ﭘول ﺑﻪ ﺳﺮان و اﻣﻳﺮان ﻟﺷﮐﺮ ﺧود ﭘﺮداﺧت.
ﻣﻳﺮزا ﻋﺑداﻟﻠطﻳف ﭘﺳﺮ اﻟﻐﺑﻳگ ﮐﻪ در اردوى ﺷﺎھﺮخ ﺑود ،ﺑﺮﺧﻰ از
ﺳﺮان ﻟﺷﮐﺮ را ﺑﺎﺧود ھﻣدﺳت ﻧﻣوده ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد ﺟده ﺧود را زﻧداﻧﻰ
وﺧﺰﻳﻧﻪ او را ﺗﺎراج ﮐﺮد .و ﺑﺮطﺑق ﻋﺎدت ﺷﮫﺰادﮔﺎن ﺗﻳﻣورى ﺑﻪ ﻋﻳش و ﻧوش
ﭘﺮداﺧت .اﻳن ﺷﮫﺰاده ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧود ﭼﻧﻳن روش ﻧﺎ ﻣﻧﺎﺳب ﭘﻳﺷﻪ ﮐﺮده
ﺑود،ﺑﺰودى ﺑﺎ ﺧﺷم ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮔﺮ از ﺳﺮان ﻟﺷﮐﺮ روﺑﺮو ﮔﺮدﻳد و ﺧودش زﻧداﻧﻰ
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و ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد آزاد ﺷد .ﮔوھﺮﺷﺎد ﻣﺮده ﺷﺎھﺮخ را ﺑﻪ ھﺮات آورد و در
ﻣدرﺳﻪ اﻳﮐﻪ ﺧود ﺑﻧﻳﺎد ھﺷﺗﻪ ﺑود ،در ﭘﮫﻠوى ﻗﺑﺮ ﭘﺳﺮش ﺑﺎﯾﺳﻧﻘﺮ ﻣﻳﺮزا دﻓن ﻧﻣود.
اﻣﺎ ﻣﻳﺮزا ﻋﻼء اﻟدوﻟﻪ ﺑﺰودى ﻣورد ﻳورش ﻟﺷﮐﺮ ﻋﻣوﻳش اﻟﻐﺑﻳک ﭘدر ﻋﺑداﻟﻠطﻳف
واﻗﻊ ﺷد و از اﻟﻎ ﺑﻳک ﺷﮐﺳت ﺧورده ﺑﺎﺟﻧﺮاﻻن و اﻣﻳﺮان ﻟﺷﮐﺮو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﺧود ﮔوھﺮﺷﺎد ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﺰد ﺑﺮادر ﺧود ﻣﻳﺮزا ﺑﺎﺑﺮ رﻓت.
در ھﻣﻳن وﻗت ﻳک ﺷﮫﺰاده ﺗﻳﻣورى ﺑﻧﺎم ﻣﻳﺮزا اﺑو ﺳﻌﻳد ﭘﺳﺮ ﺳﻠطﺎن
ﻣﺣﻣد  ،ﻧواﺳﻪ ﻣﻳﺮاﻧﺷﺎن اﺑن ﺗﻳﻣور از زﻧدان ھﺮات ﻓﺮار و ﺑﺰودى ﻟﺷﮐﺮى
ﻓﺮاھم ﺳﺎﺧت و ﺑﺮھﺮات ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮد .ﻣﻳﺮزا اﻟﻐﺑﻳک ﮐﻪ در اﻳن ﻣوﻗﻊ در ﻣﺷﮫد
ﺑود ،ﺑﺮاى دﻓﺎع ھﺮات ﺣﺮﮐت ﻧﻣود ،ودر ﺑﻳﺮون ھﺮات در ﺟﻧگ ﻣﺧﺗﺻﺮى
ﺳﻠطﺎن اﺑوﺳﻌﻳد از ﻗواى اﻟﻐﺑﻳک ﺷﮐﺳت ﺧورد و اﻟﻎ ﺑﻳک ﺑﻪ ﻧﻳﺮوھﺎى ﺧود
اﻣﺮﮐﺮد ﺗﺎ روﺳﺗﺎھﺎى اطﺮاف ھﺮات را ﮐﻪ ﺑﺎ اﺑو ﺳﻌﻳد ﮐﻣک ﮐﺮده ﺑودﻧد ﻏﺎرت
ﮐﻧﻧد ،اﻳن ظﻠم در ﺣق ﻣﺮدم ﺑﻰ ﻧواى اطﺮاف ﺷﮫﺮروا داﺷﺗﻪ ﺷد .
از آﻧﺳو ﻣﻳﺮزاﻋﻼء اﻟدوﻟﻪ وﺑﺮادرش ﺑﺎﺑﺮﻣﻳﺮزا از ﻋﺮاق در رأس ﻗواﻳﻰ
ﺑﺳوى ﻣﺷﮫد در ﺣﺮﮐت ﺑودﻧد ،ﻣﻳﺮزا ﻋﺑداﻟﻠطﻳف ﺑﺎ ﺷﻧﻳدن اﻳن ﺧﺑﺮ از ﻣﺷﮫد ﺑﻪ
ھﺮات ﻧﺰد ﭘدر ﺷﺗﺎﻓت .اﻣﺎ ﭘدرش اﻟﻐﺑﻳک ﮐﻪ اﻋﺗﻣﺎدى ﺑﻪ ﻣﺮدم ھﺮات ﻧداﺷت  ،ﺑﺎ
ﻏﺎرت ﺟواھﺮات و آﺛﺎر ﻋﺗﻳﻘﻪ ازﺧﺰاﻧﻪ ھﺮات ،ﻣﺮده ﭘدر را از ﮔور ﺑﻳﺮون آورد
و راھﻰ ﺳﻣﺮﻗﻧد ﺷد ،وﻟﻰ وﻗﺗﻰ از رودﺧﺎﻧﻪ آﻣو ﻋﺑور ﮐﺮد ،ﺧﺰاﻧﻪ او ﻣورد
ﺣﻣﻠﻪ دزدان ازﺑک ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ﺗﺎراج ﺷد و ﻓﻘط ﻧﻌش ﺷﺎھﺮخ ﺑﺮاﻳش ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧد
ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺳﻣﺮ ﻗﻧد ﺑﺮد و در ﭘﮫﻠوى ﻗﺑﺮ ﺗﻳﻣور دﻓن ﻧﻣود و ﭼﻧدى ﺑﻌد ﺧود ﻧﻳﺰ
ﺑدﺳت ﭘﺳﺮش ﻋﺑداﻟﻠطﻳف ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳد.
وﻗﺗﻰ ﻧﻳﺮوھﺎى ﻣﻳﺮزا ﺑﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﭘوﺷﻧﺞ ھﺮات رﺳﻳدﻧد ،ﻋﺑداﻟﻠطﻳف ﻧﻳﺰﭘﺎ
ﺑﻔﺮار ﻧﮫﺎد و ﺑﻪ ﺳﻣﺮﻗﻧد رﻓت و ﻣﻳﺮزا ﺑﺎﺑﺮ ﺑدون ﮐدام ﻣﻘﺎوﻣﺗﻰ داﺧل ﺷﮫﺮ ﺷد و
ﻣدت ھﻔت ﺳﺎل ﺑﺣﻳث ﭘﺎدﺷﺎه ﺗﻳﻣورى ﺑﺎﻗﻳﻣﺎﻧد .ﺑﻌد از ﻣﺮگ ﻣﻳﺮزا ﺑﺎﺑﺮ ﭘﺳﺮش
ﻣﺣﻣود ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﻪ دوﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و ﺑﻌد ﻣﻳﺮزا اﺑﺮاھﻳم ﭘﺳﺮ ﻋﻼء اﻟدوﻟﻪ
ﻗدرت را از او ﮔﺮﻓت .ﺷش ﻣﺎه ﺑﻌد ﻣﻳﺮزا ﺳﻠطﺎن اﺑو ﺳﻌﻳد ﭘﺳﺮ ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد
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ﻣﻳﺮزا ﺟﺎﻧﺷﻳن ﻣﻳﺮزا ﻋﺑداﻟﻠطﻳف از ﻣﺎوراء اﻟﻧﮫﺮ ﻣﺗوﺟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد وھﺮات
را ﮔﺷود  .اوﻟﻳن ﮐﺎر ﻧﺎﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺳﻠطﺎن اﺑوﺳﻌﻳد در ھﺮات اﻳن ﺑود ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻗﺗل
»ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد« )زﻧﻰ ﮐﻪ ﻓﺮھﻧگ و داﻧش و ھﻧﺮ ﺧطﺎطﻰ و ﻧﻘﺎﺷﻰ و ﻣﻌﻣﺎرى
اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وآﺳﻳﺎى ﻣﻳﺎﻧﻪ ﻣﺮھون ﺗوﺟﻪ و دﻟﺳوزى وى ﺑود( را ﺻﺎدر
ﮐﺮد .دﻟﻳل ﻧﺎدرﺳت اﻳن ﺟﻧﺎﻳت ﺗﺎرﻳﺧﻰ آن ﺑود ﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﺑﺎ ھﻣدﺳﺗﻰ ﻣﻳﺮزا اﺑﺮاھﻳم
ﻧواﺳﻪ اش ﺑﺮﺿد او ﺗوطﺋﻪ ﻣﻰ ﭼﻳﻧد.
ﺑﻧﺎﺑﺮاﯾن ﺑﻪ ﻧﮫم ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﺳﺎل  ۸۶۱ﻓﺮﻣﺎن ،ﻗﺗل ﮔوھﺮﺷﺎد ﺑﯾﮔم
را اﻣﺿﺎء ﻧﻣود واو را در ﺑﺎغ ﺳﻔﯾد ﮐﻪ ﺳﺮای ﻧﺷﯾﻣن او ﺑود ﺷﮫﯾد ﻧﻣودﻧد و
ﭘﯾﮐﺮ آن ﻣﺮﺣوﻣﻪ را در ﻣدرﺳﻪ ﺧودش ﺑﺮده درﮔﻧﺑدی ﮐﻪ ﺟﮫت دﻓن ﺧود و
ﻓﺮزﻧدان ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود دﻓن ﻧﻣودﻧد.

آرامگاه ملکه گوھرشاد درھرات
ده ﺳﺎل ﺑﻌد ﺧود ﻣﻳﺮزا اﺑوﺳﻌﻳد ﻧﻳﺰ ﺗوﺳط ﻣﻳﺮزا ﻳﺎدﮔﺎر ﻣﺣﻣد ﺑﻘﺻﺎص
ﺧون ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔش ،ﻗﺻﺎص ﺷد ).ﻋﺑداﻟﺑﺎرى ﺟﮫﺎﻧﻰ  ،ھﺮات  ،ﭘﺷﺗﺎﻧﻪ او ﺳﺗﺮه
ﻟوﺑﻪ ،ص  ،٨٤-٨١روﺿﻪ اﻟﺻﻔﺎ ،ص ١٣١٨ﺑﺑﻌد(
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮ ﺷﺎد و ﻣﻳﺮزا ﺑﺎﻳﺳﻧﻘﺮ ﭘﺳﺮش ھﺮدو در ﭘﺮورش و
ﺗﻌﻣﻳم داﻧش و ھﻧﺮ و ﻓﺮھﻧگ ﺑﺎ ﺷﺎھﺮخ ﺑﺎ ﺟدﻳت ھﻣﮐﺎرى ﻣﻰ ﻧﻣودﻧد و در ﻣﺮﻣت
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ﺧﺮاﺑﻰ ھﺎى وارده ﺑﺮ ﮐﺷور ﺳﻌﻰ ﻣﻳورزﻳدﻧد  .ﻣﺳﺟد و ﻣدرﺳﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد در
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 .
ﺣﮐﺎﻳﺗﻰ اﺳت ﮐﻪ روزى ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد ،ھﻣﺮاه ﺑﺎ دوﺻد ﻧدﻳﻣﻪ ﺧوب
ﺻورﺗش ﺑﻪ دﻳدن ﻣدرﺳﻪ اﻳﮐﻪ ﺧود در ھﺮات ﺑﻧﻳﺎد ھﺷﺗﻪ و ﺗﮐﻣﻳل ﺷده ﺑود رﻓت.
ً
ﻗﺑﻼ ﺑﻪ طﻼب ﻣدرﺳﻪ اطﻼع داده ﺷده ﺑود ﮐﻪ از ﻣدرﺳﻪ ﺑﻳﺮون ﺑﺮوﻧد .ھﻧﮔﺎم
ﺑﺎزدﻳد  ،ﻧدﻳﻣﻪ اﻳﮐﻪ ﭘﻳﺷﺎﭘﻳش ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد روان ﺑود ،ﺑﮫﺮﻳک از اطﺎﻗﮫﺎ
ﺳﺮﻣﻳﮐﺷﻳد و ﺟﻠو ﻣﻳﺮﻓت ﺗﺎ اﻳﻧﮐﻪ ﺑﻪ اطﺎﻗﻰ رﺳﻳد ﮐﻪ دﻳد ﻳﮐﻰ از طﻠﺑﻪ ھﺎ ﺑﻪ
ﺧواب ﻋﻣﻳﻘﻰ ﻓﺮو رﻓﺗﻪ اﺳت  ،ﻧدﻳﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﮐﺎﻧﻪ ﺋﻰ طﻠﺑﻪ را از ﺧواب ﺑﻳدار ﻧﻣود
ﺗﺎ ﻣﺣل را ﺑﺳﺮﻋت ﺗﺮک ﮔوﻳد ،اﻣﺎ ﻧدﻳﻣﻪ از دﻳدن ﺳﻳﻣﺎى طﻠﺑﻪ ﺟوان ﻳﮐﻪ ﺧورد
وﻟﺮزﺷﻰ ﺑﺮاﻧدام او ﻣﺳﺗوﻟﻰ ﮔﺷت و ﻗﻠﺑش ﺑﺷدت ﺑﺎﻻ ﻣﻳﺰد و ﺗﻧد ﺗﻧد ﻧﻔس
ﻣﻳﮐﺷﻳد  .ھﻧوز ﺑﺧود ﻧﻳﺎﻣده ﺑود ﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﮔوھﺮﺷﺎد را روﺑﺮوى ﺧود دﻳد  .ﻣﻠﮐﻪ
ﻣﺗوﺟﻪ ﺗﻐﻳﻳﺮ ﺣﺎﻟت ﻧدﻳﻣﻪ ﺷد و ﻋﻠت را درﻳﺎﻓت ﮐﻪ ﻧدﻳﻣﻪ ﺟوان در ھﻣﺎن ﻧﮔﺎه
اول ﻋﺎﺷق طﻠﺑﻪ ﺷده اﺳت ،وﻗﺗﻰ از ﻣﺷﺎھده ﻣدرﺳﻪ ﻓﺎرغ ﺷد ،دﺳﺗور داد
ﻣﺣﻔل ﺑﺰرﮔﻰ ﺑﻪ اﺷﺗﺮاک طﻼب ﻣدرﺳﻪ ﺗﺮﺗﻳب داده ﺷود .ﻣﺣﻔل ﺑﺮﮔﺰارﺷد
وﻣﻠﮐﻪ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻧدﻳﻣﻪ ھﺎ ھﺮﻳک ﻳﮐﻰ از طﻠﺑﻪ ھﺎ را ﺑﺮﮔﺰﻳﻧﻧد و ﺑﺎ آن ازدواج
ﻧﻣﺎﻳﻧد و ﺳﭘس ﺑﻪ ھﺮﻳک از طﻼب 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
ﺑﺎر ﺣق ﺧواھﻧد داﺷت زﻧﺎن ﻧو ﻧﮐﺎح ﮐﺮده را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻧﻧد و در دروس ﺧوﻳش
ﺳﺎﻋﻰ ﺑﺎﺷﻧد) .اﺣﻣد رﺷﻳد :طﺎﻟﺑﺎن  ،اﺳﻼم  ،ﻧﻔت  ،و ﺑﺎزی ﺑﺰرگ ﻧو ،ص (١٦٥

شجاعت دخترحافظ رحمت خان بريچ:
ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد داﺳﺗﺎن ﺟﺎﻟﺑﯽ درﺑﺎرۀ دﺧﺗﺮ »ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎن ﺑﺮﯾﭻ«
رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد وﻣﯾﮔوﯾد :ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎن ﺑﺮﯾﭻ درﺳﺎل ١١٨٨ھﺟﺮی در دھم ﯾﺎ
ﯾﺎزدھم ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ھﻣﺎن ﺳﺎل درﺟﻧگ ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻣﺷﺗﺮک اﻧﮔﻠﯾس وﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺷﮫﺮ ﺑﺮﯾﻠﯽ ﺣﻣﻠﻪ آورده ﺑودﻧد ،ﮐﺷﺗﻪ ﺷد .ﺑﺎ ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎن،
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ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺳوﺑﯾن ﺧﺎﻧداﻧش ﺑدﺳت ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ اﺳﯾﺮ ﺷدﻧد .در ﻣﯾﺎن اﺳﺮاء ﺧﺎﻧوادۀ
ﻣﻘﺗول دﺧﺗﺮی ﺟوان وزﯾﺑﺎﺋﯽ وﺟود داﺷت ﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﭼﺷم ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﺑﻪ او
اﻓﺗﺎد ،دل واﯾﻣﺎن ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ را رﺑود .ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ دراﻧدﯾﺷﮥ ﮔﺮﻓﺗن ﮐﺎم دل از
دﺧﺗﺮ ﺷد و ﺷب ھﻧﮔﺎم آن دوﺷﯾﺰۀ ﺟوان را ﺑﻪ اطﺎق ﺧواب ﺧود ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮد
واز او ﺧواﺳت ﺑﺎوی درﯾک رﺧت ﺧواب ﺑﺧواﺑد.
اﯾن دﺧﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﯾداﻧﺳت ﻗﺎﺗل ﭘدرش اﮐﻧون ﻣﯾﺧواھد ﻟﮐﮥ ﺑدﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮداﻣن او
ﺑﮔذارد ،ھﻣﯾﻧﮐﻪ دروازۀ اطﺎق ﺧواب از ﻋﻘب ﺑﺮوﯾش ﺑﺳﺗﻪ ﺷد ،ﺑدون درﻧگ
ﺑﺮﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮد و وی را ﺑﺮزﻣﯾن زد و ﺑﺎ ﺳﺮﻋت ﮐﺎرد زھﺮداری ﮐﻪ
درﮐﻣﺮ داﺷت آن را ﺑﻪ ﭘﮫﻠوی ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﻓﺮوﺑﺮد .ﻓﺮﯾﺎد دﻟﺧﺮاش ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ
ﺑﻠﻧد وﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﭘﮫﺮه داران ﺑدرون ﺧواﺑﮔﺎه ﻧﻔوذ ﮐﻧﻧد و ﺑﻪ ﺣﯾﺎت دﺧﺗﺮ ﺧﺎﺗﻣﻪ
دھﻧد ،ﻣﮔﺮﺣﯾﺎت ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ را ﻧﺟﺎت داده ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد .ﻓﺮدا اﯾن ﺧﺑﺮ ﺑﺮﺳﺮ
زﺑﺎﻧﮫﺎ اﻓﺗﺎد ،وﻟﯽ طﺑﯾﺑﺎن ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ زﺧم ﭘﮫﻠوی وی را ﺑﺮآﻣدن داﻧﻪ دﻣﺑل ﻧﺎم
دادﻧد ﺗﺎ از رﺳواﺋﯽ ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻧد ،اﻣﺎ زﺧم زدن دﺧﺗﺮ
اﻓﻐﺎن ﺑﺮ ﭘﮫﻠوی ﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﭼﻧﺎن ﮐﺎری ﺑود ﮐﻪ ﺗﺎ ٩ﻣﺎه دﯾﮔﺮ او از زﻣﯾن ﺑﻠﻧد
ﺷده ﻧﺗواﻧﺳت وﺳﺮاﻧﺟﺎم از اﺛﺮاﯾن زﺧم ﺟﺎن ﺳﭘﺮد و ﺑﺧﺎک ﺳﯾﺎه ﻓﺮوﺧﻔت).ﻣﻧﺑﻊ
 ،ﺳﺎﯾت اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ ﻣﯾوﻧد(

لشکربابر:
نبرد يک خانم افغان با
ُ
داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن دﮐﺗورﺣﺑﯾب ﷲ ﺗــﮋی ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺑﻧﺎم »ﭘﺷﺗﺎﻧﻪ«  ،ﮐﻪ
اﺛﺮی اﺳت ﺗﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑﺮاﺳﻧﺎد وﺷواھد ﮐﺗﺑﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﭘﮋوھﺷﮔﺮان داﺧﻠﯽ
و ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﺎره ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﻧﺗﯾﺟﻪ ﮔﯾﺮﯾﮫﺎی ﻋﻠﻣﯽ .اﯾن داﻧﺷﻣﻧد ﺑﻪ ﻣﻼﺣظﻪ
»ﺗوارﯾﺦ ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ« )ﺗﺎﻟﯾف ﭘﯾﺮ ﻣﻌظم ﺷﺎه( ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ :ﻣﻠک ﺣﻣﺰه
ﯾﮐﯽ از ﻣﺷﺮان ﻗﺑﯾﻠﻪ ﮔﮔﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺑﯾﻠﻪ دﻻزاک دﺷﻣﻧﯽ داﺷت ،از دوآﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑل
رﻓت و ﺑﺎﺑﺮ را ﺗﺷوﯾق ﻧﻣود ﺗﺎ ﺑﺮ ﻗﺑﺎﯾل ﻣﺻب رود ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧد .ﺑﺎﺑﺮ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد
ﻣﻠک ﺣﻣﺰه را ﭘذﯾﺮﻓت و ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮی ﺑﻪ دواﺑﮥ ﭘﯾﺷﺎور رﻓت و ﺑﻌد ﺑﺮﻣﻧطﻘﮥ »ﮐﺎﻟﯽ
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ﭘت« ﮐﻪ ﻣﺣل ﺑود و ﺑﺎش طﺎﯾﻔﮥ ﻋﻣﺮﺧﯾل دﻻزاﮐﮫﺎ ﺑود ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و ﺗﻣﺎم اﻓﺮاد
ﻧﺮﯾﻧﮥ دھﺎت »داراﭘوری« و»ﺷﺎه ﭘوری« ﻗﺑﺎﯾل دﻻزاک را ﻗﺗل ﻋﺎم ﮐﺮد و ﻣﺎل
وداراﺋﯽ ﻣﺮدم آن دھﺎت را ﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﻧﻣود.
ﺑﺎﺑﺮ ازﻣﻘﺎوﻣت وﺷﺟﺎﻋت
ﺗوارﯾﺦ ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ دراﯾن ﮐﺷﺗﺎرھﺎی ُ
ﯾک زن دﻟﯾﺮ اﻓﻐﺎن از ﻗوم دﻻزک ﯾﺎدآوری ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﺑﮫﺗﺮﯾن رواﯾت ھﺎی
ﺗﺎرﯾﺧﯽ در ﺑﺎرۀ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود.ﺗوارﯾﺦ ازﺟﺰﺋﯾﺎت ﺣﯾﺎت اﯾن زن ﭼﻧﯾن
ﻣﯾﮔوﯾد :ﻋﺑداﻟﺮزاق ﻋﻣﺮﺧﯾل دﻟﺰاک دﺧﺗﺮی داﺷت ﺑﻧﺎم »ﺷﺎه ﺑوری« ) در
ﻓﺎرﺳﯽ = ﺷﺎه ﭘﺮی( ،وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﺳن ﺑﻠوغ رﺳﯾد ،ﻟﺑﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد و ﺑﺎ
ﺟواﻧﺎن ﺑﻪ ھواﺧوری

ﺑﯾﺮون ﻣﯾﺮﻓت ،اﺳپ ﺳواری ﻣﯾﮐﺮد و ﺗﯾﺮ اﻧدازی

ﻣﯾﻧﻣود.او ﺧواﺳﺗﮔﺎران زﯾﺎدی داﺷت ﻣﮔﺮ ﺷوھﺮ ﻧﻣﯾﮔﺮﻓت ،ﮔوﺋﯽ ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر
دﻟﺰاﮐﮫﺎ ﺑود .ﺷﺎه ﺑوری ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﯾﮐﯽ از ﺟواﻧﺎن ﻗﺑﯾﻠﻪ دﻻزاک ﺑﻧﺎم رﺳﺗم
ﻋﺮوﺳﯽ ﻧﻣود.
ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺮ دھﮐده ﺷﺎﺑوری ﺣﻣﻠﻪ
ﺑﺮواﯾت ﺗوارﯾﺦ ،ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻟﺷﮐﺮﯾﺎن ُ
ﮐﺮدﻧد ،ﺷﺎه ﺑوری ﺑﻪ ﺷوھﺮش ﮔﻔت :ﺑﺎﯾد ﻣﺎ ﺟﻠو ﻟﺷﮐﺮ ﻣﻐول را ﺑﮔﯾﺮﯾم! اﻣﺎ
ﺷوھﺮش ﮐﻪ ﺷﺟﺎﻋت اﯾﺳﺗﺎدﮔﯽ را ﻧداﺷت ،ﺑﺳﺧن ﺷﺎه ﺑوری ﮔوش ﻧداد .ﺷﺎه
ﺑوری ھم ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺟﺎی ﺷوھﺮش ﺑﺮﭼﭘﺮﮐت ﻗﺮارﮔﺮﻓت واز داﺧل ﺧﺎﻧﮥ ﮐﭘﺮی
ﺧود ﺑﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑﺎﺑﺮ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﭘﺮداﺧت .ھﺮﯾک از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑﺎﺑﺮ ﮐﻪ ﻣﯾﺧواﺳت از
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
زﺧﻣﯽ و از ﺻف ﻣﺣﺎرﺑﻪ ﺧﺎرج ﮐﺮد .ﺳﺮاﻧﺟﺎ ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﮐﻪ ﺟﺮﺋت ﭘﯾﺷﺮوی را
از دﺳت داده ﺑودﻧد ،ﻓﺮﯾﺎد زدﻧد :ھﻣﻪ ﺟﻣﻊ ﺷوﯾد! اﯾﻧﺟﺎ ﺑﻼی ﻋظﯾﻣﯽ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺗﻪ
ﮐﻪ ﻋﺎﻟﻣﯽ را ﺗﺑﺎه ﺳﺎﺧت .ﭘس از آن ﺳﭘﺎھﯾﺎن از ھﺮطﺮف ﺑﺳوی ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎه
ﺑوری ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد و ﺑﺎ رھﺎ ﮐﺮدن ﺗﯾﺮھﺎی ﺧود ﺑدن ﻟطﯾف او را ﺳوراخ ﺳوراخ
ﮐﺮدﻧد .ﺳﭘس ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﺑدرون ﺧﺎﻧﻪ رﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد ﮐﻪ اﯾن ﭼﻪ ﮐﺳﯽ ﺑوده ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭼﻧﯾن ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ دﺳت زده اﺳت؟
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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
وآﺧﺮﯾن ﻧﻔس ھﺎﯾش را ﻣﯾﮐﺷد .ﻣﺗﻌﺟب ﺷدﻧد وﺧﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺮدﻧد  .ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺰودی
ﮐس ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ او را ﻧﮐﺷﯾد و زﻧده ﺑﻪ ﻧﺰدﯾک ﻣن آرﯾد .اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾن ﺧﺑﺮ ﺑﻪ
ﺳﭘﺎھﯾﺎن رﺳﯾد ،ﺷﺎه ﺑوری درﮔذﺷﺗﻪ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﺑﺎﺑﺮ از ﻣﺮگ اﯾن زن ﺷﺟﺎع
ﻣطﻠﻊ ﺷد ،ﺳﺧت ﻣﺗﺎﺛﺮ ﮔﺮدﯾد و اﻓﺮاد ﺧود را ﻣﻼﻣت ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻧﯾن زﻧﺎن را
ھﯾﭼﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽ ﮐﺷد 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 ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﮐﺷﺗﻪ ﺷد.
ﭘﺎدﺷﺎه و ﺗﻣﺎم ﻟﺷﮐﺮﯾﺎن از ﺷﺟﺎﻋت آن زن درﺗﻌﺟب وﺣﯾﺮت ﻓﺮرﻓﺗﻧد و
ﺑﺎﺑﺮ ﻧﺎم طﺎﯾﻔﮥ ﻋﻣﺮﺧﯾل
او را آﻓﺮﯾن ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد.از آن ﭘس ھﺮ وﻗت ﮐﻪ درﺣﺿور ُ
ﺑﺮده ﻣﯾﺷد ،ﺑﺎﺑﺮ از آﻧﮫﺎ ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﺮد و ﺑﺧﺻوص از ﺷﺟﺎﻋت ﺷﺎه ﺑوری
ﺗوﺻﯾﻔﮫﺎ ﻣﯾﻧﻣود ).ﭘﺷﺗﺎﻧﻪ ﺻص ،١۵٢ -١۵١ﺑﺣواﻟﻪ ﺗوارﯾﺦ ﺣﺎﻓظ رﺣﻣت ﺧﺎﻧﯽ
ﺻﻔﺣﺎت  ،١١٩- ١١١طﺑﻊ ﭘﯾﺷﺎور(١٩٨٧

نازوانا ،مادر ميرويس نيکه:
ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎزو اﻧﺎ  ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳت ﮔﻔﺗﻪ ﺷود ﮐﻪ او ﻣﺎدر ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن
ھوﺗﮐﯽ ﻣﺷﮫور ﺑﻪ »ﻣﯾﺮوﯾس ﻧﯾﮐﻪ«  ،ﻣﺮدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﺋﯽ ﺑﻪ اﻧدازه ﺗﻣﺎم وزراء
درﺑﺎر ﺷﺎه ﺳﻠطﺎن ﺣﺳﯾن ﺻﻔوی ﻋﻘل وھوش ودراﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ داﺷت وﺑﺎ ھﻣﯾن
دراﯾت وھوﺷﯾﺎری ﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﺳﻠطﻪ ﯾﮐﺻد ﺳﺎﻟﮥ دوﻟت ﻣﺳﺗﺑد ﺻﻔوی ﺑﺮﻣﺮدم
ﻗﻧدھﺎر ﺧﺎﺗﻣﻪ دھد واﺳﺗﻘﻼل ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر را از زﯾﺮ ﺳﻠطﮥ ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎن در ١٧٠٩
ﻣﯾﻼدی اﻋﻼم ﮐﻧد .ﻓﺮزﻧدان ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن ،ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ھوﺗﮐﯽ وﺷﺎه ﺣﺳﯾن
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.
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ﻧﺎزو اﻧﺎ ،دﺧﺗﺮﺳﻠطﺎن ﻣﻠﺧﯽ ﺗوﺧﯽ ﯾﮐﯽ از ﺧواﻧﯾن ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻼت )زاﺑل( و
ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل ١٠٦٠ھﺟﺮی= ۱۶۵۰ﻣﻳﻼدی ﺑود .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳﻠطﺎن
ﻣﻠﺧﯽ در ﯾﮐﯽ از ﺣﻣﻼت دﺷﻣن ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﯾد ،ﭘﺳﺮش ﺣﺎﺟﯽ ﻋﺎدﻟﺧﺎن ﺑﺮادر
ﻧﺎزو ،ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻣن ﺑﻪ ﺟﻧگ رﻓت و ﺣﻔﺎظت ﻗﻠﻌﻪ ﭘدری را ﺑﻪ ﻧﺎزوﺧواھﺮ
ﺧود ﺳﭘﺮد و ﻧﺎزو ﻣﺛل ﯾک ﺳﭘﺎھﯽ دﻟﯾﺮﺧود را ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧت وﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺣﻔﺎظت ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﺷده ﺑودﻧد ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ داری ﭘﺮداﺧت و ﻣﺛل ﯾک ﻣﺮد از
ﻧﺎم وﺣﯾﺛﯾت ﺧﺎﻧوادۀ ﺧود ﻧﮔﮫداری ﻣﯾﮐﺮد .ﻧﺎزو ﺑﻌد ھﺎ ﺑﺎ ﺷﺎه ﻋﺎﻟم ﺧﺎن ھوﺗک
ﭘﺳﺮ ﯾﮐﯽ از ﺧواﻧﯾن ﻧﺎﻣدار ﻗﻼت ازدواج ﻧﻣود و ﭘﺳﺮی ﭼون ﻣﯾﺮوﯾس ﺧﺎن ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺷﮫﺮ ﻗﻧدھﺎر ﻣﯾﺰﯾﺳت ودرﺳﻧﯾن ﭘﺧﺗﮔﯽ ﺑدﺳت او،
ﺳﺮﻧوﺷت ﺳﭘﺎه ﺻﻔوی وﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻠطﮥ ﺻﻔوی ﺑﺮﻗﻧدھﺎرﺑﮔوﻧﮥ دﯾﮔﺮی رﻗم ﺧورد.
ﻣﯾﺮﻣن ﻧﺎزو زﻧﯽ ﭘﺎک طﯾﻧت وﭘﺎک ﺳﺮﺷﺗﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ دﺳﺗﺮﺳﯽ
داﺷت و ﺑﻪ ﮔﻔﺗن ﺷﻌﺮ ﻧﯾﺰ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت .اﯾن رﺑﺎﻋﯽ را ﺑﻪ او ﻧﺳﺑت ﻣﯾدھﻧد ﮐﻪ
در ﻧﺎزک ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧظﯾﺮ ﻧدارد.
سحــــرگاه وه د نـــرگس ليـــمه النـــده
څاڅکی څاڅکی يی لـه ســترگــو څڅـيده
ما ويل څه دی ،شکليه گله! ولی ژاړی؟
ده ويـل ژونــد می دی يوه خــوله خنديده
)ﭘﺷﺗﻧﯽ ﻟﯾﮐواﻟﯽ اوﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ،١٣٦٦ ،ص  ،٦-۵ﺑﺣواﻟﮥ ﭘﺗﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ،ص (١٠١

درايت زرغونه انا ،مادراحمدشاه بابا:
ﺑﻧﺎﺑﺮ رواﯾت اﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن رﺷﺎد ،زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ﻣﺎدر اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ،ﯾﮐﯽ از
زﻧﺎن ھوﺷﯾﺎراﻓﻐﺎن وﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﻗوم اﻟﮐوزی ﻗﻧدھﺎر ﺑود .درﺳﺎل ھﺷﺗم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ
اﺣﻣدﺷﺎه ﯾﻌﻧﯽ درﺳﺎل ١١٦٨ھﺟﺮی اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺮﮔﮥ ﺳﺮان را درﻗﻧدھﺎر
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ﺗدوﯾﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﺑﺎرۀ ﺳﺎﺧﺗن ﺷﮫﺮ ﺟدﯾد ﻗﻧدھﺎر ﺑﺣث وﻓﺣص ﮐﻧﻧد و زﻣﯾن ﺷﮫﺮ
ﺟدﯾد را ﺗﻌﯾﯾن وﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮﻧد ﮐﻪ اﯾن ﺷﮫﺮ دارای ﭼﻧد ﺣﺻﺎر وﭼﻧد ﺑﺎرو ﺑﺎﺷد.
روزی ﻧﺎﮔﺎه زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ وارد ﺟﺮﮔﻪ ﺷد ،ﺣﺎﺿﺮﯾن ﺑﺷﻣول اﺣﻣدﺷﺎه ھﻣﮔﯽ از
ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷدﻧد .اﺣﻣدﺷﺎه از ﻣﺎدرش ﭘﺮﺳﯾد :ﻣﺎدر ،ﭼطور ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺷﺮﯾف
آوردﯾد؟ زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ﺟواب داد :ﺷﻧﯾده ام ﺷﮫﺮی ﮐﻪ درﻧظﺮ دارﯾد اﻋﻣﺎرﺷود،
ﻣﯾﺧواھﯾد دورا دورآن ھﻔت ﺣﺻﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﻣن آﻣدم ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧم آﯾﺎ اﯾن ﺧﺑﺮ
واﻗﻌﯾت دارد و ﺟﺮﮔﻪ ﭼﻧﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت؟ اﺣﻣدﺷﺎه ﺟواب داد :ﺑﻠﯽ
ﻣﺎدر ،ﺟﺮﮔﻪ ﻓﯾﺻﻠﻪ ﮐﺮده اﺳت ﮐﻪ ﺑﺟﺎی ﻧﺎدرآﺑﺎد،ﮐﻪ ﻧﺷﺎﻧﻪ اﺳﺎرت وﺷﮐﺳت
ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر اﺳت ،ﺷﮫﺮی ﺟدﯾد آﺑﺎد ﮐﻧﯾم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺮداﮔﺮد ﺧود ھﻔت ﺣﺻﺎرداﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷد و آﻧﺮا ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺰﯾﻧﯾم و درآن ﺟﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﯾم.
زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ﺧطﺎب ﺑﻪ ﭘﺳﺮش واﻋﺿﺎی ﺟﺮﮔﻪ ﮔﻔت :وطن ،ﺷﮫﺮ
وﻣﺮدم ﺑﻪ ھﻣت ﻣﺮدان ﻏﯾﺮﺗﻣﻧد ﻧﮔﮫداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷوﻧد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺻﺎرھﺎی ﺑﻠﻧد! اﮔﺮ
ﻣﺮد وﺟود داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،ﻣﺮدم وﻟو درﺧﯾﻣﻪ ھﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد ﻣﯾﺗواﻧﻧد از وطن ﺧود
ﺣﻔﺎظت ﻧﻣﺎﯾﻧد واﮔﺮ ﻣﺮد وﺟود ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ﺑﺎ ھﻔت ﺣﺻﺎر ﭼﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺻدﺣﺻﺎر
ھم ﻧﻣﯾﺗوان ﺧود را ﻣﺣﻔوظ داﺷت .ﺑﯾﮫوده ﺟواﻧﺎن را ﺧﺳﺗﻪ و درﻣﺎﻧده ﻧﮐﻧﯾد،
ﺷﮫﺮی آﺑﺎد ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻓﻘط ﯾک ﺣﺻﺎر داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد و ﻣﺮدم درآن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد،
ﺣﻔﺎظت وطن و ﻣﺮدم را ﺑﻪ ھﻣت ﻣﺮدان واﮔذارﯾد .اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ واﻋﺿﺎی ﺟﺮﮔﻪ
ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ،ھﻣﻪ ﺳﺮ ﺗﺳﻠﯾم ﺧم ﻧﻣودﻧد و ﺑﺮ ﻓﯾﺻﻠﻪ ﻗﺑﻠﯽ ﺧود
ﺗﺟدﯾد ﻧظﺮ ﮐﺮدﻧد .اﺣﻣدﺷﺎه ﺷﮫﺮ ﺟدﯾد ﻗﻧدھﺎر را ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاﺷت و ﺑﺮطﺑق ﻧظﺮ
ﻣﺎدرش ﻓﻘط ﯾک ﺣﺻﺎر ﺑﺮﮔﺮداﮔﺮ ﺷﮫﺮ ﮐﺷﯾد.
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ دﯾﮔﺮ»زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ« را ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد ﭼﻧﯾن رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد:
اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﻪ ﺟﻧگ ﭘﺎﻧﯽ ﭘت ﺑﻪ ھﻧد ﻟﺷﮐﺮﮐﺷﯾده ﺑود وﺗﺎ ﻓﺗﺢ ﮐﺎﻣل ﭘﺎﻧﯽ ﭘت ،ﺑﯾش از
ﯾک ﺳﺎل درھﻧد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .درﺷﮫﺮ آوازۀ ﺑدی زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯾﺷد ﮐﻪ ﮔوﯾﺎ اﺣﻣدﺷﺎه
درﺟﻧگ از ھﻧدوھﺎ ﺷﮐﺳت ﺧورده اﺳت .اﯾن آوازه ﺑﮔوش »زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ« رﺳﯾد،
واو ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ اﯾن آوازه را ﺧﻧﺛﯽ و ﻣﺮدم را از ﺗﺷوﯾش ﺑﯾﺮون ﮐﻧد ،دﺳﺗور داد
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ﺟﺎرﭼﯾﺎن در ﺷﮫﺮ ﺟﺎر ﺑﺰﻧﻧد و از ﺷﮫﺮﯾﺎن ﺑﺧواھﻧد ﮐﻪ در ﻓﻼن روز  ،ﻓﻼن
ﺳﺎﻋت درﻣﻘﺎﺑل ارگ ﺷﺎھﯽ ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﻣﺮدم ﺷﮫﺮﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ
درﻣﻘﺎﺑل ﻣﺮدم ﺣﺿور ﯾﺎﻓت وﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮔﻔت:ای ھﻣﺷﺮﯾﺎن

ﺑﺎﻏﯾﺮت

وﺳﺮﺑﻠﻧد ﻗﻧدھﺎر ،ﺷﻧﯾده ام درﺷﮫﺮ زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ اﺣﻣدﺷﺎه در ﺟﻧگ ﺑﺎ ھﻧدوھﺎ
ﺷﮐﺳت ﺧورده و ﻧﺎﮐﺎم ﺑﻪ ﺳوی وطن درﺣﺮﮐت اﺳت .ﻣن ﺑﺷﻣﺎ ﻣﯾﮔوﯾم ﮐﻪ ﻣن
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
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﺮوزی ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﯾﺎورد .ﺷﻣﺎ ﺧﺎطﺮ ﺟﻣﻊ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﻪ اﯾن
آوازه ھﺎ اھﻣﯾت ﻧدھﯾد! ﺑﺰودی ﺧﺑﺮ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ او راﻣن ﺑﺷﻣﺎ ﺧواھم داد .ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧوﯾش ﺑﺮﮔﺷﺗﻧد وﭼﻧد ھﻔﺗﻪ دﯾﮔﺮ را ﺑﻪ اﻧﺗظﺎردﯾدار ﻓﺮزﻧدان ﺧود
ﮔذﺷﺗﺎﻧدﻧد .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺑﺮ ﺑﺎزﮔﺷت اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﻪ ﮔوش ﻣﺮدم رﺳﯾد ﮐﻪ ﺑﺳوی ﻗﻧدھﺎر
درﺣﺮﮐت اﺳت ،ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر ﺑﺎ دھل و ﺳﺮﻧﺎ واﺗن ﺑﻪ اﺑﺮاز ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻧد
و ﺑﻪ ﮐوﭼﻪ ھﺎی ﺷﮫﺮ ﺑﺮآﻣدﻧد .زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ ﮐﻪ ﭘﯾش ازھﺮﮐس دﯾﮔﺮی اﯾن ﺧﺑﺮ را
ﺷﻧﯾده ﺑود ،ﺑﺎز ﻣﺮدم را ﺑﺮای ﺷﻧﯾدن اﯾن ﺧﺑﺮﺧوش ﻓﺮاﺧواﻧد و ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم
اظﮫﺎر داﺷت ﮐﻪ :ﻣن ً
ﻗﺑﻼ ﺑﺷﻣﺎ ﻣﺮدم ﻏﯾور و دﻟﯾﺮ ﮔﻔﺗﻪ ﺑودم ﮐﻪ اﺣﻣدﺷﺎه ،ﻣﺮگ
را ﺑﺮﺷﮐﺳت ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯾدھد ،ﭼوﻧﮐﻪ اوﺷﯾﺮﯾک ﻣﺎدراﻓﻐﺎن را ﺧورده وﻣﺛل
ﻓﺮزﻧدان ﺷﻣﺎ دﻻور وﺷﺟﺎع اﺳت وﺗﺎ دھﻠﯽ را ﻓﺗﺢ ﻧﮐﻧد،از ھﻧدوﺳﺗﺎن
ﺑﺮﻧﻣﯾﮔﺮدد ،واﯾﻧک ﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﺧود ﭘﯾﺮوزﻣﻧداﻧﻪ در راه ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر اﺳت و
ﺑﺰودی ﭼﺷم ھﺎی ﺗﺎن ﺑﻪ دﯾدار ﻓﺮزﻧدان ﺷﻣﺎ روﺷن ﺧواھد ﺷد .ﻣﺮدم ﺑﺎ دﻟﮫﺎی
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.
ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد ﺗذﮐﺮ ﻣﯾدھد ﮐﻪ ﮔﻧﺑد ﻣﻘﺑﺮۀ زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ در ﻗﻧدھﺎر درﺣﺎل
وﯾﺮاﻧﯽ اﺳت و اﯾن وظﯾﻔﻪ دوﻟت اﺳت ﺗﺎ اﯾن ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ را از وﯾﺮاﻧﯽ ﻧﺟﺎت
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ﺑدھد و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾﺎدﮔﺎر ﯾﮐﯽ از ﻣﺎدران ھوﺷﯾﺎر و ﺑﺎ ﺗدﺑﯾﺮ اﻓﻐﺎن ،ﺗﺮﻣﯾم و
از ﺧطﺮ اﻧﮫدام ﻧﮔﮫدارد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑرﺧﯽ از دﺷﻣﻧﺎن اﻓﺗﺧﺎرات ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ) وﺑطور
ﺧﺎص اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺳﻧدان( ﺑﯽ ﺣﯾﺎﺋﯽ را ﺑﻪ ﺣدی رﺳﺎﻧده اﻧد ﮐﻪ
ﺑرﺷﺧﺻﯾت »زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ« ﮐﻪ ھﯾﭼﮐس ﺿررش را ﻧدﯾده اﺳت ،ﻣﯽ
ﺗﺎزﻧد و او را ﺑﻪ ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯾﮔﯾرﻧد .ﯾﮐﯽ از اﯾن ﺑد اﻧدﯾﺷﺎن ھﺗﺎک،
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻣﯽ اﺳت ﺑﻧﺎم »ﺛرﯾﺎ ﺑﮫﺎء«)زن ﻣطﻠﻘﮥ ﺻدﯾق ﺑرادر
داﮐﺗر ﻧﺟﯾب( ﮐﻪ ﺑﺎری در رادﯾوی ﭘﯾﺎم زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در ﺷﮫر ﮔوﺗﻧﺑرگ
ﺳوﯾدن ،ﺑراﯾن ﻣﺎدر ﻧﯾﮐﻧﺎم وﻧﯾک ﺳﯾرت اﻓﻐﺎن) ﮐﻪ ﻓرزﻧدی ﭼون
اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم داﺷت ﺗﺎ ﮐﺷوری ﭼون
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﺑﮔذارد( ،ﺗوھﯾن روا داﺷت .ﺗﻣﺎم زﻧﺎن
ﻧﯾﮐوﺳﯾرت اﻓﻐﺎن ﮐﻪ آن ﺳﺧﻧﺎن وھﺗک ﺣرﻣت ﺑﻪ زرﻏوﻧﻪ اﻧﺎ را
وھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﺎزواﻧﺎ ،ﻣﺎدر ﻣﯾروﯾس ﻧﯾﮐﻪ را در آن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺷﻧﯾده
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.
ﺳر و دﭼﺎر ﺗﮐﻠﯾف رواﻧﯽ
ﺑرﺧﯽ ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﺛرﯾﺎ ﺑﮫﺎء ﮐﻣﯽ ﺑﯽ ُ
اﺳت و ﯾﮐﯽ دوﺑﺎر دﺳت ﺑﻪ ﺧود ﮐﺷﯽ ﻧﺎﻣوﻓق زده و ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻋﻠت
ﺷوھرش وی را طﻼق داده اﺳت .اﮔر اﯾن ﺣرف درﺣق او ﺻﺎدق
ﺑﺎﺷد ،ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾک ﺑﯾﻣﺎر رواﻧﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای را ﺳﺎزﻣﺎن
داده ،ﻣﺳﺋول اﯾن ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﺑﻪ اﻓﺗﺧﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
اﺳت .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣن وﺧﺎﻧﻣم ﺑراﯾن ﻋﻣﻠﮐرد ﮔرداﻧﻧده رادﯾو ﭘﯾﺎم
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن درﺣﺿور واﻟدﯾﻧش اﻋﺗراض ﮐردﯾم و ﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﻪ ده ﺳﺎﻟﻪ
رواﺑط دوﺳﺗﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﮔرداﻧﻧده رادﯾو ﭘﯾﺎم زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻗطﻊ ﮐردﯾم
ً
ﻋﺟﺎﻟﺗﺎ در ﺑراﺑر آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺎدران
و اﯾن ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺎری ﺑود ﮐﻪ
ﭘﺎﮐداﻣن اﻓﻐﺎن ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ رواداﺷﺗﻪ ﺑودﻧد  ،ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﮐﯾﻧم.
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ميرمن عينو:
ﻣﯾﺮﻣن ﻋﯾﻧوﯾﮐﯽ از زﻧﺎن ﻧﺎﻣدار روﺳﺗﺎﺋﯽ ﻗﻧدھﺎر اﺳت .ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد،
در ﺑﺎرۀ او ﭼﻧﯾن رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد :درﯾک ﻣﻧﺰﻟﯽ راھﯽ ﮐﻪ از ﻗﻧدھﺎر ﺑﺳوی ﮐﺎﺑل
ﻣﯾﺮود ،ﮐﺎرﯾﺰی وﺟود دارد ﮐﻪ ﺑﻧﺎم »ﮐﺎرﯾﺰﻋﯾﻧو« ﯾﺎدﻣﯾﺷود».ﻋﯾﻧو« ﻧﺎم ﯾک زن
اﻓﻐﺎن روﺳﺗﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﻪ اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﮐﺎرﯾﺰﻣذﮐور را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﭼﺎدر ﺑﺮاﯾش
ﺑﺧﺷﯾده ﺑود.داﺳﺗﺎن ﮐﺎرﯾﺰ ﻋﯾﻧو ﭼﻧﯾن اﺳت:
اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ازﯾﮐﯽ از ﺳﻔﺮھﺎﯾش از ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻟﺷﮐﺮ ﺧود ﺑﺮﻣﯾﮔﺷت
و ﭼون در ﯾک ﻣﻧﺰﻟﯽ ﻗﻧدھﺎر رﺳﯾد ،آﻓﺗﺎب ﻏﺮوب ﮐﺮده و ھوا ﺗﺎرﯾک ﺷده ﺑود،
ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮﯾﺎن اﻣﺮ ﺗوﻗف و اﺳﺗﺮاﺣت داد ﺗﺎ ﻓﺮدا در روﺷﻧﺎﺋﯽ ﺧورﺷﯾد وارد ﺷﮫﺮ
ﺷوﻧد .ﺷب ھﻧﮔﺎم ﯾﮐﯽ از ﺳﭘﺎھﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش درآن ﺣواﻟﯽ ﺑود ،ﺑدون اﺟﺎزۀ
ﺻﺎﺣب ﻣﻧﺻب ﺧود از ﻟﺷﮐﺮﮔﺎه ﺑﯾﺮون ﺷد و ﺑدﯾدن زن ﺧود)ﻋﯾﻧو( رﻓت .وﻗﺗﯽ
»ﻋﯾﻧو« ﺷوھﺮ را دﯾد ،ﺑﺎ ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﺑﺎ اواﺣوال ﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد و ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ ﻓﺎﺗﺢ
ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ ﯾﺎﺧﯾﺮ؟ ﺷوھﺮ ﮔﻔت :ﺑﻠﯽ ،ﮔﻔت اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ھم ﺑﻪ ﺧﯾﺮ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺮﮔﺷﺗﻪ؟
ﺟواب داد :ﺑﻠﯽ ،ﻋﯾﻧو ﭘﺮﺳﯾد ﮐﻪ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﻣﺷب ﮐﺟﺎﺳت؟ ﺟواب داد :در
ﻗﺮارﮔﺎه ﻟﺷﮐﺮاﺳت .ﻋﯾﻧوﮔﻔت :ﺗوﭼطور ﻗﺑل ار رﻓﺗن ﺷﺎه ﺑﻪ ﻣﻧﺰﻟش ،ﺑﺧﺎﻧﻪ ﺧود
آﻣده ای؟ ﻣﮔﺮﺗﻧﮫﺎ ﺗو دل داﺷﺗﯽ ﮐﻪ زودﺗﺮ از دﯾﮔﺮان درآﻏوش زﻧت ﺑﺧواﺑﯽ؟
اﮔﺮ ﻣﺮدم ﺑداﻧﻧد طﻌﻧﻪ و ﭘﯾﻐور ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻣن ﺑﺎﻗﯽ ﺧواھد ﻣﺎﻧد ،وﺧواھﻧد ﮔﻔت
ﺷوھﺮش ﯾک وﻧﯾم ﺳﺎل را در رﮐﺎب اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ طﺎﻗت ﮐﺮد وﻟﯽ ﺑﺧﺎطﺮ زﻧش
ﯾک ﺷب را طﺎﻗت ﻧﯾﺎورد ،زود ﺗﺎ ﮐﺳﯽ ﺗﺮا ﻧدﯾده ﺑﺮﮔﺮد ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ات! اﯾن را
ﮔﻔﺗﻪ در را ﺑﺮوی ﺷوھﺮ ﺑﺳت .ﻏﺎزﯾﻣﺮد از ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن زﻧش ،ﭘﺷﯾﻣﺎن و
ﻣﺟﺑور ﺷد دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﺮﮔﺮدد،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﭘﺎه ﻧﺰدﯾک ﺷد از
ﺳوی ﭘﮫﺮه داران دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮔﺮدﯾد .ھﺮﭼﻪ ﮔﻔت :ﻣن ھم ﻣﺛل ﺷﻣﺎ ﯾﮐﯽ از ﻏﺎزﯾﺎن
اﺳﺗم ،ﺧﺎﻧﻪ ام دراﯾن ﻧﺰدﯾﮐﯾﮫﺎ اﺳت ،رﻓﺗم ﺗﺎ اﺣوال زﻧم را ﺑﮔﯾﺮم و دوﺑﺎره
ﺑﺮﮔﺮدم ،وﻟﯽ ﭘﮫﺮه داران او را رھﺎ ﻧﮐﺮدﻧد وﺗﺎ ﺻﺑﺢ ﻧﮔﺎھش داﺷﺗﻧد وﺻﺑﺢ او
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را ﻧﺰد اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮدﻧد.اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮا را از ﺑﺎن ﻏﺎزی ﻣﺮد ﺷﻧﯾد وﺑﻌد
دﺳﺗور داد ﮐﻪ ﭼﻧد ﻧﻔﺮ ﺑﺎ اﺳپ وﮐﺟﺎوه ﻧﺰد ﻋﯾﻧو زوﺟﻪ ﻏﺎزی ﺑﺮوﻧد و ﺑﻪ ﻏﺎزی
ﮔﻔت ﺑﺎ اﯾن اﻓﺮاد ﺑﺮو و زن وﺧوﺷوی ﺧود را ﻧﯾﺰ ﺑﺮاﯾن اﺳﭘﮫﺎ ﻧﺰدم ﺑﯾﺎور ،ﻣﺎ
ﺣﺮﮐت ﻣﯾﮐﻧﯾم وﺷﻣﺎ ھم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻠﺣق ﺷوﯾد! وﻗﺗﯽ ﻏﺎزی ﻣﺮد ﺑﺎ اﺳﭘﺎن ﯾدک و
اﻓﺮاد ﺳﭘﺎه ﺑﺧﺎﻧﻪ ﻋﯾﻧو رﺳﯾدﻧد ،ﺷوھﺮ ﺑﻪ ﻋﯾﻧو ﮔﻔت :ﺗﺮا اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺣﺿور
طﻠﺑﯾده اﺳت ،ﻋﺟﻠﻪ ﮐن ﺗﺎ ﺑﺮوﯾم ،ﻋﯾﻧو ﮐﻪ ﺑﺎورش ﻧﻣﯾﺷد ﺑﺎ ﺧﻧده ﮔﻔت :ﺑﺮوﺑﺎﺑﺎ
اﯾن ﻣﺳﺧﺮه ﮔﯾﮫﺎرا ﺑس ﮐن  ،ﻣن ﻣﺳﮐﯾن ﮐﺟﺎ واﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎب ﮐﺟﺎ؟ ﻏﺎزی ﻣﺮد
ﺑﺎ ﺳوﮔﻧد ﺑﻪ اوﺣﺎﻟﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺎه اﯾن اﺳﭘﮫﺎ را ﺑﺮای ﺑﺮدن او و ﻣﺎدرش ﻓﺮﺳﺗﺎده
اﺳت و ﺑﺎﯾد ﻋﺟﻠﻪ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﺣﺿور ﺷﺎه ﺑﺮﺳﻧد .ﻋﯾﻧو ﺧود وﻣﺎدرش را آﻣﺎده ﮐﺮد
و دﯾﺮی ﻧﮔذﺷت ﮐﻪ ﺑﺣﺿور ﺷﺎه رﺳﯾدﻧد ،ﻋﯾﻧو از اﺳپ ﻓﺮود آﻣد و ﺑﺣﺿور
اﺣﻣدﺷﺎه رﺳﯾد و ﺑﺮﺳم اﻓﻐﺎﻧﯽ دﺳﺗﺎن اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ را ﺑوﺳﯾد و ﻓﺗﺢ ﭘﺎﻧﯽ ﭘت را
ﺑﺮاﯾش ﺗﺑﺮﯾک ﮔﻔت .ﺑﻌد اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎن ﺷب ﮔذﺷﺗﻪ را از زﺑﺎن ﻋﯾﻧو ﺷﻧﯾد.
اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺮاﯾش ﮔﻔت :اﻓﺮﯾن ﺑﺮﺗو ،ﮐﺎری ﮐﻪ ﺗو ﮐﺮده ای ،ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ ﯾک زن اﻓﻐﺎن
اﺳت وﻋﻼوه ﻧﻣود :ﺑﻪ ﭘﺎس اﯾن اﺣﺳﺎس ﺷﺮﯾﻔﺎﻧﻪ و ﺗﺮﺑﯾت اﻓﻐﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﯾﺰی را ﮐﻪ
درﻣﻠﮐﯾت دوﻟت دراﯾن ﺣواﻟﯽ اﺳت ﺑﻪ ﻋﻧوان »ﭼﺎدر« ﺑﺗو ﺑﺧﺷﯾدم .ﺳﭘس ﻋﯾﻧو ﺑﺎ
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.
ﻏﺑﺎر ﻧﯾﺰاﯾن داﺳﺗﺎن را از زﺑﺎن ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر رواﯾت ﻣﯾﮐﻧد و ﻣﻳﮔوﻳد:
»در ﻣﺮاﺟﻌت اﺣﻣد ﺷﺎه از ﻳﮐﻰ از ﺳﻔﺮھﺎى ﺟﻧﮔﯽ ھﻧدوﺳﺗﺎن ،ﻋﻼﻗﻪ »داﻣﺎن«
واﻗﻊ درﭘﻧﺞ ﻣﻳﻠﻰ ﺷﻣﺎل ﺷﺮﻗﻰ ﺷﮫﺮ ﺣﺎﻟﻳﻪ ﻗﻧدھﺎر ﻓﺮودﮔﺎه اردوى او ﻗﺮار
ﮔﺮﻓت ،ﻳﮐﻧﻔﺮ ﺳﭘﺎھﻰ،ﺷﺑﺎﻧﻪ اردو را ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑدون اﺟﺎزه ﻣﻧﺻﺑدار ﺑطﺮف ﻗﺻﺑﻪ
ﺧود ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎر دور از ﻗﺮارﮔﺎه اﺣﻣد ﺷﺎه ﻧﺑود روان وﺑﻪ دﻳدار »ﻋﻳﻧو« زوﺟﻪ
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
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ﭘﻳش از آﻧﮐﻪ اﺣﻣد ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺣﺮﻣﺳﺮاى ﺧود داﺧل ﺷود ،ﺳﭘﺎھﻰ او ﺑﺧﺎﻧﻪ ﺧود
ﺑﻳﺎﻳد .ﺳﭘﺎھﻰ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻋودت و در ورود ﺑﻪ اردو از طﺮف ﭘﮫﺮه دار ﺷب
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
ﻣﺷﻌوف و ﺑﻐﺮض ﺗﺷوﻳق اﻳن ﺗﺮﺑﻳﻪ  ،ﮐﺎرﻳﺰى را ﮐﻪ ﻧﺰدﻳک ﻗﺻﺑﻪ ﻣذﮐور ﺑود ﺑﻪ
آن زن ﺑﺧﺷﻳد .اﻳن ﮐﺎرﻳﺰ ﺗﺎ ھﻧوز ﻣوﺟود و ﻣوﺳوم ﺑﻪ »ﮐﺎرﻳﺰ ﻋﻳﻧو«اﺳت .اﻳن
رواﻳت ﮐﻪ اﻣﺛﺎل آن زﻳﺎد اﺳت ﻧﻣوﻧﻪ از ذھﻧﻳت اھﺎﻟﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﺣﻣد
ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎاﺳت) «.ﻏﺑﺎر ،اﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ،ص (٧١

ميرمن سپينه:
ﻣﯾﺮﻣن ﺳﭘﯾﻧﻪ ،دﺧﺗﺮ ﻧورﻣﺣﻣداﻟﮐوزی ،ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎر ﻣﺣﻣدﺧﺎن اﻟﮐوزی
وزﯾﺮ ھﺮات در ﻧﯾﻣﻪ اول ﻗﺮن ١٩ﺑود .در ﺳﺎل١٢۵۵ق= ١٨٣٧م ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯾﺎن
ﺑﺮھﺮات ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد و آﻧﺮا ﺗﺣت ﻣﺣﺎﺻﺮه درآوردﻧد ،اﯾن زن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﺻﺣﻧﻪ
ھﺎی ﺟﻧگ وﺗﻼش اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺮای دﻓﺎع از ھﺮات را در اﺷﻌﺎر ﺣﻣﺎﺳﯽ ﺧود ﺑﻪ
ﺗﺻوﯾﺮ ﮐﺷﯾده اﺳت .اﺣﺳﺎس ﻋﺎﻟﯽ وطن دوﺳﺗﯽ وﺗواﻧﺎﺋﯽ او را درﺷﻌﺮ ذﯾل
ﻣﯾﺗوان دﯾد:
وصف شاھان سدوزی درھرات
راﺳﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺗﻪ ﺣﮐﺎﯾت ﮐوﻣﻪ
دﺳدوزو دﺳﻠطﻧت ﮐـوﻣﻪ
ﭘﺧوا ﺗﺮدې وه دھﺮات ﭘﺎﭼﮫﺎن
دﺳدوزو ذواﻟﻔﻘﺎر زﻣﺎن ﺧﺎن
دوی ﺳﺮداران دﭘـښﺗـﻧو دھــﺮات
ﻏﻠﯾم ﯾﯥ ﺗل ﻟﻪ ﺗﯾﺮې ﺗورې و ﻣﺎت
د ﭘــښﺗـﻧوﺗــورې ﺑﻪ ﺗــل ځـﻠـﯾدي
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ددﺷﻣن ﺳﺗﺮګﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯾښﻧﺎوې ړﻧدې
دوی وه ﻣﯾــړوﻧﻪ ﭘــښﺗﺎﻧﻪ ﺗورﯾﺎﻟﻲ
ﭘﺮ ﻧﻧګﻪ ټﯾﻧګ وو د وطن ﻧﻧګﯾﺎﻟﻲ
ﭘﻪ ﺟﻧګ ﮐښﯥ ھﺮ ﯾوﻟﮐﻪ ﻏټ ﺷﯾن زﻣﺮی
دﺳــــــدوزو وه ھــــــﺮ زﻟـﻣﯽ ﺑـــﺮﯾﺎﻟﯽ
ټول ﭘښﺗﺎﻧﻪ ﭘﻪ اﺗـﻔـﺎق وو وﻻړ
ﮐﺎر ددښﻣن ددوی دﻻﺳﻪ وﯾﺟﺎړ
ﭼﯥ ﭘښﺗون زﻟﻣﯽ ﭘﻪ ﺧوب ﮐﯥ دښﻣن
وﻟـﯾـدﻟــﻪ وﯾــﺮې ﺑﻪ رﯾـــږد ﭘﻪ ﺑــدن

وصف شھزاده کامران
داﺣﻣدﺷﺎه ﻏﺎزي ﭘښﺗون ﻟﻪ ﮐوره
ﻧن ده ﮐﺎﻣﺮان ﺷﮫﺰاده ﮐښﻠﯥ ﺗوره
ﻏﻠﯾم ﻟﻪ ده ﻧﻪ ﭘﺮ ﺣذر دی ﺟﺎﻧﻪ
د ده ﻟﻪ ﺗورې ﻧﻪ اﺑﺗﺮ دی ﺟﺎﻧﻪ
د دراﻧو ﻧﺎﻣوس ﭘﻪ ده دي ﺧوﻧدي
دﭘښﺗﻧو ﻣــټﯥ ﭘـﻪ ده دې ﻗــــوي
دﭘښﺗﻧو ﭘﺮ ﻧﻧګ ﮐﻠک دی وﻻړ
ټـول ﻏـﻠﯾﻣﺎن دده ﻟﻪ ﺗورې ﻟﺗﺎړ

شرح جنگ ھرات
ﻏﻠﯾم ﭘﻪ ﺷــــــــﮫﺮ ﺑـﯾﺎ ھﺟوم راوړی
ﻣﺦ ﺗﻪ ﺋﯽ وﻻړ دی ﯾﺎر ﻣﺣﻣد ﭘﯾﺎوړی
وﻟﯥ د وﯾــﻧو ﭘـﺮ ﺣﺻﺎر ﺑﮫــﯾـږي
زﻣوږ ﭘﺷﺗﺎﻧﻪ ﻟﮐﻪ زﻣﺮی ﺟﻧﮔﯾږی
ھﺮات ﭘﻪ وﯾﻧو دﭘښﺗون ﺷو ګﻠﺮﻧګ
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ﭘښﺗون زﺧﻣﻲ دی دﻏﻠﯾم ﭘﻪ ﺧدﻧګ
ﯾﺎر ﻣﺣﻣد واﻳﻲ ﭘښﺗﻧو زﻣﺎ زﻣﺮو
ټوﻟﻪ راووزۍ وﺳﻠﻪ دار ﻟﻪ ﮐورو
ﭘﺮﻏﻠﯾم وﮐړی ﯾو ھﺟــوم ګــړﻧدی
ھﺮات ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ ژوﻧدون ﻣﻪ ﺑﺎﺳﯽ
دا ﺧو زﻣوږ ﮐور زﻣوږ وطن دﯾﻧﻪ
دا زﻣوږ ﺗﺎﺗوﺑﯽ زﻣوږ ﻣﺎﻣن دﯾﻧﻪ
ﮐــــﻔن ﭘﻪ ﻏــﺎړه دا وطن وﺳﺎﺗﯽ
زﻣوږ دﭘﻠﺮو ﺷﮐﻠﯽ ﻣدﻓن وﺳﺎﺗﯽ
دﻟﺗﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دی ﻧﻧﮔﯾﺎﻟﯽ ﻧﯾﮐﻪ ﮔﺎن
دﻟﺗﻪ ﺑﮫـــﯾږ ی وﯾﻧﯽ ﺗــل د اﻓﻐﺎن
ھﺮات زﻣوږ دی زﻣوږ ﮐور دﯾﻧﻪ
زﻣوږ ﻧﻐﺮی دی ،زﻣوﮔور دﯾﻧﻪ
دﺷﻣن راﻏـــﻠﯽ ﺗﺮ دﯾــواﻟﻪ دﮐور
وﻻړﺳﯽ دادی دﭘﺷﺗون ﻟوی ﭘﯾﻐور
ﮐﺎﻣﺮان ﻧﺎری ﮐړی ﭼﯽ ﭘﺷﺗوﻧﻪ ﮐﺎﻣﻪ
ﺗـــــوره راﺑﺎﺳﻪ ﻣــﺮه ﭘــﺮﻧﻧﮔﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻪ ﺑﺎﯾﻠﻪ ځﺎن اوﺳﻪ وﻻړ ﭘﺮ ﺣﺻﺎر
د ﭘﺷﺗﺎﻧﻪ ﭘــﺮﻧﻧﮔﻪ ځﺎن ﮐړه اﯾـــﺛﺎر
ﺑوﯾﻪ ﻏﯾﺮت ﭼﯽ ﻣوﻧﺎﻣوس ﺧوﻧدی ﺳﯽ
ﻧوم دﭘﺷﺗون ﻧوم داوﻟس ﺧوﻧدی ﺳﯽ
زﻟﻣو ﭼﯽ واورﯾدی ﻧﺎری ﻏﻠﺑﻠﯽ

.

ﻟﻪ ﯾﺎر ﻣﺣـــﻣد او ﮐﺎﻣــﺮاﻧﻪ دﻟﯽ

...

ﻟﻪ ﮐﻼ و واﺗﻪ زﻣﺮﯾﺎﻧو ﭘﻪ ﺳﯾﺮ
ﭘـــﺮ دﺷﻣﻧﺎﻧوﯾﯽ ﺟـــوړ ﮐړﻟﺗﯾﺮ

١٠٦

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﺮوﻧﻪ ﯾﯽ ﻏڅ ﮐړه د دﺷﻣن ﭘﻪ ﺗوره
ﻣـــور ﯾﯽ ﮐـــړه ﭘـــﺮ ﻏﻠﯾﻣﺎﻧو ﺑوره
دﺷﻣن ﺷوﻣﺎت راﻏﯽ دوران دﮐﺎﻣﺮان
دﯾــﺎر ﻣﺣـــﻣد د ﺑﺮی ﺳﺗوری ځﻼن

)ﮐﺑﺮا ﻣظﮫﺮی ،ﭘﺷﺗﻧﯽ ﻟﯾﮐواﻟﯽ اوﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ،١٣٦٦ ،ص٢١ﺑﺣواﻟﮥ ﭘﺷﺗﻧﯽ ﻣﯾﺮﻣﻧﯽ ،از ﺑﯾﻧوا(،

لويه ادى مادر وزيرفتح خان:
ﻳﮐﻰ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮﻳک ﻋﻣل ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ در ﻣﻳﺎن ﻣﺮدم
ﻗﻧدھﺎر ﺑﻪ ﻟﻘب »ﻟوﻳﻪ ادى« )ﻣﺎدر ﺑﺰرگ( ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ و ﻣﻌﺮوف ﺷد ،ﻣﺎدر وزﻳﺮ ﻓﺗﺢ
ﺧﺎن  ،زن ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻧده ﺧﺎن ﻗﻧدھﺎرى ﺑود .اﻳن زن ﻓدا ﮐﺎر در ﻋﻘل و ﺗدﺑﻳﺮ
وﺷﺟﺎﻋت از ﺷوھﺮش دﺳت ﮐﻣﻰ ﻧداﺷت  .در ﺳﺎل  ١٧٩٩ﮐﻪ زﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﺮاى
ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮ ھﻧد ﺗﺎ ﭘﻳﺷﺎور رﺳﻳده ﺑود ،ﻧﺎﮔﺎه ﺷﮫﺰاده ھﻣﺎﻳون از ﺑﻠوﭼﺳﺗﺎن ﺑﺮ ﻗﻧدھﺎر
ﺣﻣﻠﻪ آورد و ﺷﮫﺰاده ﻗﻳﺻﺮ ﭘﺳﺮ زﻣﺎﻧﺷﺎه راﮐﻪ ﺑﺎﻧﻳﺎﺑت ﻋﺑدﷲ ﺧﺎن ﻧورزاﻳﻰ
ﺣﺎﮐم ﻗﻧدھﺎر ﺑود و ھﺷت ﺳﺎل ﺑﻳش ﻧداﺷت  ،دﺳﺗﮔﻳﺮ و ﺑﺰﻧدان اﻧداﺧت و ﺧود
زﻣﺎم ﺷﮫﺮ را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓت  .ﻋﺑداﷲ ﺧﺎن ﻧورزاﻳﻰ از ﻗﻧدھﺎر ﻧﺰد زﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﻪ
ﭘﻳﺷﺎور رﻓت و اوﺿﺎع ﻗﻧدھﺎر راﺑﻪ اطﻼع ﺷﺎه رﺳﺎﻳﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ﺷﺎه زﻣﺎن ﺑﺎ
ﺳﭘﺎه آﻣﺎده ﺑﺮاى ﻓﺗﺢ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﻣﺟﺑور ﺷد ﺑﮐﺷور ﺑﺮﮔﺮدد و ﺑﺮادر ﻳﺎﻏﻰ را
ﺑﺮﺳﺮ ﺟﺎﻳش ﺑﻧﺷﺎﻧد .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﻳﺎن ﺷﮫﺰاده ھﻣﺎﻳون و زﻣﺎن ﺷﺎه در ﺣدود
زاﺑل و ﻗﻼت زد و ﺧوردھﺎ ﺟﺮﻳﺎن داﺷت  .ﻟوﻳﻪ ادى ﺑﺮﻗﻊ از رخ ﺑﺮاﻓﮔﻧد و
ﺷﻣﺷﻳﺮ ﺣﻣﺎﻳل ﮐﺮد و ﺑﺳواری اﺳپ ﺑﺮ زﻧدان ﺷﮫﺮ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و ﻗﻳﺻﺮ طﻔل
ھﺷت ﺳﺎﻟﻪ زﻣﺎﻧﺷﺎه را از زﻧدان ﺑﻳﺮون آورد و دوﺑﺎره ﺑﺮﻣﺳﻧد ﺣﮐوﻣﺗش ﻧﺷﺎﻧد.
در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ھﻧوزﺷﮫﺮو ﺷﮫﺮ و ﻧداﻧش از ﺳﺮﻧوﺷت ﺟﻧگ ﺑﺮادران اطﻼﻋﻰ
ً
ﻋﻣﻼ ﺑﻪ اﺛﺑﺎت
ﻧداﺷﺗﻧد ،اﻳن زن دﻟﻳﺮ اﻓﻐﺎن ھﻣﻧواﺋﻰ ﺧود را ﺑﺎ ﺳﻠطﻧت زﻣﺎﻧﺷﺎه
رﺳﻳﺎﻧﻳد و ﭘﺳﺮ او را ﺑﺮ ﻣﻘﺎم ﺣﮐوﻣﺗش ﻗﺮار داد و ﺗوﺳط ﻣﻧﺎدى اﺳﺗﻘﺮار
ﺳﻠطﻧت زﻣﺎﻧﺷﺎه را ﺑﻪ ﮔوش ﻣﺮدم ﻗﻧدھﺎر رﺳﺎﻧﻳد).ﺳﺮاج اﻟﺗوارﻳﺦ  ،ج ، ١ص
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 ،٦٢، ٦١ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻠطﺎﻧﻰ  ،ص (١٦٥
ﮐﺎر دﻳﮔﺮ اﻳن زن ھوﺷﻳﺎر وﺷﺟﺎع اﻳن ﺑودﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﻌﻠوم ﺷدن ﺳﺮﻧوﺷت
ﺟﻧگ ﻣﺗوﺟﻪ اﻣﻧﻳت ﺷﮫﺮ ﮔﺮدﻳد ،ﺗﺎ ﮐﺳﻰ ﺑﺮ ﻣﺎل و ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم دﺳت درازى
ﻧﮐﻧد .ﺑﺎرى ﺑﻪ او اطﻼع دادﻧد ﮐﻪ داﻣﺎدش ﻣﺮﺗﺿﻰ ﺧﺎن ﻗﺻد ﭼﭘﺎول و ﻏﺎرت
ﺗﺟﺎرﺗﺧﺎﻧﻪ ھﺎ و دﮐﺎﮐﻳن را دارد ،ﻟوﻳﻪ ادى ﺑﻪ داﻣﺎدش اﺧطﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ از اﻧﺟﺎم
ﭼﻧﻳن اﻋﻣﺎﻟﻰ ﺣذرﮐﻧد و اﻻ او را ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﮐﺮد ،ﻣﮔﺮ ﻣﺮﺗﺿﻰ ﺧﺎن ﺑﻪ اﻳن
اﺧطﺎر اﻋﺗﻧﺎﻳﻰ ﻧﮐﺮد و دﺳت ﻏﺎرت دراز ﻧﻣود .ﻟوﻳﻪ ادى ﺑﺮاو ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮد و ﺑﺎ
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.
اﻳن زن ﺷﺟﺎع از ﮔﺮﺷک از روﺳﺗﺎى »ﻣﺎﻟﮔﻳﺮ« وﻣﻧﺳوب ﺑﻪ ﻗوم ﺑﺎرﮐﺰاﻳﻰ ﺑود
ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون دﻳوار ھﺎى ﻗﻠﻌﻪ وﺑﺎغ او ﻧﻣودار و زﺑﺎﻧﺰد اھﺎﻟﻰ آﻧﺟﺎﺳت  .ﻟﻳﺳﻪ
دﺧﺗﺮاﻧﻪ ﮔﺮﺷک ﺑﻧﺎم ھﻣﻳن زن دﻟﻳﺮ ﻣﺳﻣﻰ ﺷده و او ﻣﺎدر وزﻳﺮ ﻓﺗﺢ ﺧﺎن ﺷﺟﺎع
ﺗﺮﻳن و ﺑﺎ ﺗدﺑﻳﺮ ﺗﺮﻳن ﺻدراﻋظم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻗﺮن  ١٩ﻣﻳﻼدى ﺑود.
ﻳﮐﻰ دو روز ﺑﻌد زﻣﺎﻧﺷﺎه ﺑﺎ ﺳﭘﺎھش وارد ﺷﮫﺮ ﺷد و ﭼون ﭘﺳﺮش ﻗﻳﺻﺮ
را ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم دﺳﺗﮔﻳﺮى ازطﺮف ھﻣﺎﻳون زﺧم ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺑود ،زﻧده دﻳد ،ﺧوﺷﺣﺎل
ﺷد و از »ﻟوﻳﻪ ادى« اظﮫﺎر ﻗدراداﻧﻰ ﻧﻣود و دوﺑﺎره ﻗﻳﺻﺮ را ﺑﻪ ﺣﮐوﻣت
ﻗﻧدھﺎر ﮔذاﺷت  .و ﻣﮐﺗوﺑﻰ ﺑﻪ ﺷﮫﺰاده ﻣﺣﻣود در ھﺮات ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ ھﻣﺎﻳون
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
اﺳﻳﺮ و ﭘﺳﺮش ﮐﺷﺗﻪ ﺷد و ﺑﻪ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﺷﺎه از ﺑﻳﻧﺎﺋﻰ ﻣﺣﺮوم ﮔﺮدﻳد).ﮐﮫﺰاد ،
رﺟﺎل و روﻳدادھﺎى ﺗﺎرﻳﺧﻰ ،ص(١٨
ﭼﮫل ﺳﺎل ﭘس از ﻟوﻳﻪ ادى )دﺳﻣﺑﺮ (١٨٤٠ﺑﺎز ﻳک زن ﺷﺟﺎع دﻳﮔﺮى از
ﮐﻧﺎر ھﻠﻣﻧد  ،ﻣﺮدم را ﺑﺮﺿد ﻧﻳﺮوھﺎى ﻣﺗﺟﺎوز اﻧﮔﻠﻳس ﺑﺷورش ﻓﺮاﺧواﻧد .اﻳن
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زن ﺷﺟﺎع ﺧﺎﻧم ﻣﺣﻣداﮐﺮم ﺧﺎن زﻣﻳﻧداورى ﺑود ﮐﻪ ﺷوھﺮش ﺑﺎ  ١٢٠٠ﺗن از
طﺮﻓداران ﺧود ﺑﻪ ﻗﻳﺎم اﺧﺗﺮ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻋﻠﻳﺰاﺋﻰ در ﮔﺮﺷک ﭘﻳوﺳﺗﻪ ﺑود و ﻣدﺗﮫﺎ
ﻗﺷون ﻣﺗﺟﺎوز اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ را در ﺳواﺣل ھﻠﻣﻧد ﻣورد ﺣﻣﻼت ﺑﻰ اﻣﺎن ﺧود ﻗﺮار
ﻣﻳدادﻧد.
اﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ ﻗواﻳﻰ ﺗﺎزه ﺗﺮى زﻳﺮ ﭘﺮﭼم ﺷﮫﺰاده ﺻﻔدرﺟﻧگ ﺳوق ﻧﻣودﻧد و
ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺎ ﻗوت ﺗوﭘﺧﺎﻧﻪ ﻣﺑﺎرزﻳن ﻣﻠﻰ از ﮔﺮﺷک ﻋﻘب زده ﺷدﻧد .ﻣﺣﻣداﮐﺮم
ﺧﺎن ﺑﺮاى ﺗﺟدﻳد ﻧﻳﺮو ﺑﻪ دھﺮاود)در ھﻠﻣﻧد ﻋﻠﻳﺎ( رﻓت ،وﻟﻰ اﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ ﺑﺎ ﮐﻣک ﭘول
و ﺟﺎﺳوﺳﺎن ﺑﺎﻻﺧﺮه او را دﺳﺗﮔﻳﺮ ﻧﻣوده  ،در ﻗﻧدھﺎر ﺑﻪ ﺗوپ ﺑﺳﺗﻧد .زن ھﻣﻳن
ﻣﺮدﺑﻌد از ﻣﺮگ ﺷوھﺮ  ،ﻧداى ﺟﮫﺎد ﺑﺮﺿد اﻧﮔﻠﻳس ﺑﻠﻧد ﮐﺮد وﺑﺮﻗﻊ از رخ
ﺑﺮاﻓﮔﻧد وﺑﺮاﺳپ ﺳوار ﺷد و ﻣﺮدم را ﻋﻠﻳﻪ اﻧﮔﻠﻳﺳﮫﺎ ﺑﻪ ﺷورش دﻋوت ﮐﺮد.
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
اﻧﮔﻠﻳس و اﻓﺳﺮ آﻧﺎﻧﺮا ﻣﻌدوم ﮐﺮدﻧد و زﻧداﻧﻳﺎن اﻓﻐﺎن را آزاد ﮐﺮدﻧد).دوﻧﺎﺑﻐﻪ
ﻧظﺎﻣﻰ ـ ﺳﻳﺎﺳﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻧﻳﻣﻪ اول ﻗﺮن  ١٩از ھﻣﻳن ﻗﻠم ،ص ( ٢١٤

سھم زنان کابل در نبرداول افغان وانگليس:
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در دﻓﺎع ازﺧﺎک وطن و ﻧواﻣﻳس ﻣﻠﻰ دوﺷﺎدوش ﻣﺮدان  ،ﻧﻘش
ﺑﺳﻳﺎر ﺗﺣﺳﻳن ﺑﺮاﻧﮔﻳﺰ اﻳﻔﺎ ﮐﺮده اﻧدً .
ﻣﺛﻼ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮﺿد ﻗﺷون ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ  ،ﻧﺎن و
آب ﻣﺮدان را در ﺳﻧﮔﺮھﺎى ﺟﻧگ رﺳﺎﻧده اﻧد ،در ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن و اﻧﮔﻠﻳس ،زﻧﺎن
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 ،ﺑدﺳﺗور ﺷﺎه ،ﻳک ﻗﺷون ھﻔﺗﺻد ﻧﻔﺮى ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﻰ
ﻣﺣﻣدﺷﺮﻳف ﺧﺎن ﻏﺮض ﺳﺮﮐوﺑﻰ ﺷورﺷﻳﺎن و ﻧﺟﺎت ﺟﺎن ﺑﺮﻧس از ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر
ﺑﻪ ﺷﮫﺮ ﺣﻣﻠﻪ آورد .وﻗﺗﻰ ﻗﺷون داﺧل ﮐوﭼﻪ ھﺎى ﺗﻧگ ﺷور ﺑﺎزار ﮔﺷت ،
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن از ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ھﺎى
ﺷﮫﺮﻳﺎن و زﻧﺎن ﮐﺎﺑل دﺳت ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣت زدﻧد و
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ﺧود آﻧﻘدر ﮐﺎﺳﻪ و ﮐوزه و آب ﺟوﺷﺎﻧده وﺳﻧگ ﺑﺮ ﺳﺮ و روى ﻧظﺎﻣﻳﺎن ﺣواﻟﻪ
ﮐﺮدﻧد ﮐﻪ ﻋﺳﺎﮐﺮﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐوﭼﻪ ھﺎ را ﺗﺎ آﺧﺮ طﻰ ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ اﮐﺛﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺮ
وروی ﺷﮐﺳﺗﻪ و زﺧﻣﻰ و ﺳوﺧﺗﻪ ﺑﺎ ﺻد زﺣﻣت واﭘس ﺑﺮﮔﺷﺗﻧد و ﺑﺮاى ﻧﺟﺎت
ﺑﺮﻧس ھﻳﭻ ﮐﺎرى از ﭘﻳش ﻧﺑﺮدﻧد.اﻳن ﺻﺣﻧﻪ را ﺣﻣﻳد ﮐﺷﻣﻳﺮى در اﮐﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
اﻳﻧطورﺑﻪ ﺗﺻوﻳﺮ ﮐﺷﻳده  ،ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﻳد:
چـو لشــکر به بــازار کابل تمام
زن و مـرد وپـير و جـوان سو بسو

ھـژبـران کـابـل پس و پيـش راه
در کــوچــۀ تـنـگ بـنـد
نمـودنـد ِ
بھرکس فتاد آنـچـه در دم دسـت
نـھــانى غــزاالن نـخجيـر گــيـر
درآنجنگ آشفته چون ماده شير
زھرروزن و برزن و ازپـيش طـاق

يکى را فـکندى ،سنگى به سـر
يـکـى را کـــاســه اى از ھـــــوا
يکى خمـره گـاو دوشــه بـدسـت
دگــر را شـکـستـند بـرسـر سبـو

درآمــد برآمـد خــــروش عــوام
ستـادند بر بــرزن و بـام و کـوى
گـرفتــند بر لشـکـر کـيـنه خـواه
زبــام و در و غـرفه ھـاى بـلنـد
به فـرق سرخصـم سرکش شکست

کـه گاھى شکارى زدندى به تير
زبـــاال نـه ديـدنـــد بــاال و زيـــر
بــرآمـد صــداى طــراقـا طــراق
کـه از صـدمتـش کــرده يـاد پـدر
بيـفـتـاد و شـــد کاســه سر جـدا
بر آورد و بـرفـرق دشمن شکست

کـه شد حلقه اش راست اندرگلو
شـد ازآسمان طـوق لعنـت فرود
فتادش زسرطشت وطشتش زبام
دگـرگـشـت از نــار سوزان ببـاد
بـه جــنگ و جـدل با خـريدارھـا

تـوگفتـى کـه درگـردن آن عـنود
يـکـى را بيـفـتـاد طشـتـش زبام
يکى را به سـرآب جوشـان فتـاد
چــو سـوادائـيـان اھـل بــازارھـا
نمکسنک وسنگيکه درپيش داشت
دکـاندار گـردن زکيـن بر فراشت
چوسنگ فـالخـن به ميزان نھـاد
بـيـفگنـد بــر دشمـن بــــــد نھـاد

) اﮐﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ از ﺣﻣﻳد ﮐﺷﻣﻳﺮى  ،ﺳﺮوده ﺷده در  ،١٨٤٣ص (١٤٧
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داستان شاه داماد عبدﷲ وعروس کابلی:
در ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ھﻧوزداﺳﺗﺎن زﻧﻰ ُﻧﻘل ﻣﺟﻠس ﺷﮫﺮﻳﺎن ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﻪ رواﯾت
ﻣﯾﺷود:
ھﻧﮔﺎم ﻗﻳﺎم ﻣﺮدم ﺷﮫﺮ ﺑﺮﺿد ﻗﺷون اﻧﮔﻠﻳس در زﻣﺳﺗﺎن ، ١٨٤١ﺟواﻧﻰ
ﺑود ﻋﺑدﷲ ﻧﺎم ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺗﺮ ﻣورد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻋﺮوﺳﻰ ﮐﺮد وﻓﺮداى آن ﺑﻌﺰم رزم
ﺑﺎ دﺷﻣن ﮐﻣﺮ ﺑﺳت  ،ﭼﻧد روزى ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ دﺷﻣن رزﻣﻳد وﻳک ﺷب ﺑﻳﺎد ﻋﺮوس
ﺧود اﻓﺗﺎد وﺑﺮاى دﻳدار وى ﮐﻪ ﺳﺧت دوﺳﺗش داﺷت ،ﺷﺑﺎﻧﻪ ﺳﻧﮔﺮرا ﺗﺮک ﮔﻔت.
وﻗﺗﻰ ﺑدرﻣﻧﺰل ﺧود ﮐوﻓت  ،ﻋﺮوس ﭘﺮﺳﻳد ﮐﻳﺳت؟ ﻋﺑدﷲ ﺟواب  :ﻣﻧم ﻋﺑدﷲ
ﺷوھﺮت! ﻋﺮوس ﭘﺮﺳﻳد ﭼﺮا ﺑﻪ اﻳن ﻧﺻف ﺷب آﻣده اى ؟ ﻋﺑدﷲ ﺟواب داد
ﮐﻪ  ،ﺗو ﺑﻳﺎد ﻣن آﻣدى  ،طﺎﻗﺗم طﺎق ﺷد ،از رﻓﻳق ﺧود اﺟﺎزه ﮔﺮﻓﺗم و آﻣدم ﺗﺎ ﺗﺮا
ﺑﺑﻳﻧم و اﻣﺷب در آﻏوش ﺗوﺑﻣﺎﻧم ،ﻋﺮوس ﮔﻔت  :ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﻳﮐﻧم ﺗو ازﺟﻧگ ﺑﺎ
دﺷﻣن ﻓﺮارﮐﺮده اى  ،ﻣن ازدﻳدن ﺷوھﺮ ﺗﺮﺳو و ﻓﺮارى ﻋﺎر دارم  ،از ھﻣﺎن
راھﻰ ﮐﻪ آﻣده اى ﺑﺎزﮔﺮد ! ﻋﺑدﷲ ھﺮﻗدر ﮔﻔت ﮐﻪ ﻣن از ﺟﻧگ ﻓﺮار ﻧﮐﺮده ام و
ﻣﺣض ﺑﺧﺎطﺮ دﻳدن ﺗو آﻣده ام  ،ﻓﺮدا ﺻﺑﺢ واﭘس ﻣﻳﺮوم  ،ﻋﺮوس ﻗﺑول ﻧﮐﺮد و
در ﺑﺮوى ﺷوھﺮ ﻧﮐﺷود .ﻋﺑدﷲ ﺑﻧﺎﭼﺎر ﺑﺮﮔﺷت ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻧﮔﺮ ﺧود ﺑﺮود،
اﻣﺎ ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ از ﻣﻳﺎن ﭘﻳﭻ وﺧم ﮐوﭼﻪ ھﺎى ﮐﺎﺑل رد ﻣﻳﺷد ،در ﺗﺎرﻳﮐﻰ ﺷب ﺑﺎ
ﮔﺰﻣﻪ ھﺎى ﺷب روﺑﺮو ﺷد ،ﮔﺰﻣﻪ اﻣﺮ ﺗوﻗف داد ،وﻟﻰ ﻋﺑدﷲ ﺗوﻗف ﻧﮐﺮد و ﭘﺎ
ﺑﻔﺮار ﻧﮫﺎد ،ﮔﺰﻣﻪ ھﺎ ﺑﺮ ﻋﺑدﷲ آﺗش ﮔﺷودﻧد وﭼﻧد ﻣﺮﻣﻰ ﺷﻠﻳک ﮐﺮدﻧد ،ﻋﺑدﷲ
ﻧﻘش زﻣﻳن ﺷد ،در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ھﻧوز رﻧگ ﺧﻳﻧﻪ ﻋﺮوﺳﻰ ﺑﺮﮐف دﺳﺗﺎﻧش ﻧﻘش ﺑﺳﺗﻪ
ﺑود .ﺻﺑﺢ ﺟﻧﺎزه ﻋﺑدﷲ را ﺑﻪ دروازه ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺮوس آوردﻧد و ﻋﺮوس ﮐﻪ دﻳد
ﺷوھﺮش ﮐﺷﺗﻪ ﺷده اﺳت  ،ﺑﺳوگ ﺷوھﺮ ﻧﺷﺳت و اﺷک ﺣﺳﺮت رﻳﺧت  ،زﻳﺮا
ﻓﻘط ﻳک ﺷب را ﺑﺎ ﻋﺑدﷲ ﮔذﺷﺗﺎﻧده ﺑود.
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يادی از سه شيرزن گمنام افغان
در ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ ﺗﺟﺎوز اول اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻓﺮﺟﺎم اﯾن ﺗﺟـﺎوز ﻣـوھن
ﻻل ﮐﺷﻣﯾﺮی زﯾـﺮ ﻓﺮﻧـﺎم »زﻧـدﮔﯽ اﻣﯾـﺮ دوﺳـت ﻣﺣﻣـدﺧﺎن « ﮐﺗـﺎﺑﯽ در دوﺟﻠـد
در ۱۹۴۶در ﻟﻧــدن ﻧوﺷــﺗﻪ ﮐــﻪ در اﯾــن اواﺧــﺮ از طــﺮف دﮐﺗورﺳــﯾدﺧﻠﯾل ﷲ
ھﺎﺷــﻣﯾﺎن ،ﺗﺮﺟﻣــﻪ ﺷــده اﺳــت .از ﻣﺰﯾﺗﮫــﺎی اﯾــن ﮐﺗــﺎب ،ﯾــﺎدآوری از دﻟﯾــﺮی و
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 ودالق زنان کابل درقرن نزدھم

)برگرفته از کتاب موھن الل تاليف (١٨۴۶
مترجم دری داکترسيد خليل ﷲ ھاشميان
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از اﯾن ﺳﻪ ﺷﯾﺮزن ﺷﺟﺎع وﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت ،ﯾﮐﯽ ﺧواھﺮ اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣد
ﺧﺎن ،ﺧﺎﻧم ﺳﺮدارﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم  ،ﻣﺷﮫور ﺑﻪ ﻣﺎدر ﻣددﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ ھﻧﮔﺎم ﺗﺟﺎوز
ً
ﺧﺎﻧﻪ رؤﺳﺎی ﺑﺎ رﺳوخ ﮐﺎﺑل وﮐوھداﻣن وﮐوھﺳﺗﺎن وﭘﺮوان
اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺮﮐﺷور،ﺑﻪ
ﻣﯾﺮﻓت و آﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺳوﮔﻧد ﻣﯾداد وﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ وراﻧدن آﻧﺎن از
ﮐﺷور ﺗﺣﺮﯾک وﺗﺣﺮﯾص ﻣﯾﮐﺮد .ودﯾﮔﺮی دﺧﺗﺮزﻋﯾم داﯾﺰﻧﮔﯽ،ﺧﺎﻧم ﯾﺰداﻧﺑﺧش
ﻣﯾﺮھﺰاره ﺑﮫﺳودﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺷﯾﺮ ﻣﯾﺮﻓت ودﺷﻣﻧﺎن ﺷوھﺮش را ﺳﺮ ﺑﻪ ﻧﯾﺳت
ﻣﯾﮐﺮد .وﺳوﻣﯾن زن ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ،ﺧﺎﻧم ﻣﺣﻣدرﺣﯾم ﻣﻠﻘب ﺑﻪ اﻣﯾن اﻟﻣﻠک ﺑودﮐﻪ
ﻣﺮگ را ﺑﺮ ﺗﺳﻠﯾﻣﯽ درﺑﺮاﺑﺮھوس ﺷﮫﺰاده ﺟﮫﺎﻧﮔﯾﺮ ﭘﺳﺮ ﮐﺎﻣﺮان ﺗﺮﺟﯾﺢ داد و ﺗﺎ
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
اﻣﯾﺮ ﻣﺟﺑورﺷد ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ راطﻼق ﺑدھد و آزادش ﮐﻧد.از اﯾن ﺳﻪ زن ﻧﺎﻣدار
ﮐﺷور در زﯾﺮ ﺑﻪ رواﯾت ﻣوھن ﻻل ھﻧدو ﯾﺎدآوری ﻣﯾﺷود:

مبارزات خواھر اميرکابل برضد انگليسھا:
ﺑﻘول ﻣوھن ﻻل ،ﻣﺎدر ﻣدد ﺧﺎن وﻗﺗﯽ ﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﺗﻧﻔذﯾن ﻣﯾﺮﻓت ،ﭼﺎدر ﻣﯽ
اﻧداﺧت وآﻧﮫﺎ را ﺑﻪ ﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺮادرﺧود ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮐﺮد.او ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧدﮐﻪ » از
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
ﻣﯾﮐﻧد .در ﺑﯾن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﮔﺮه اﻧداﺧﺗن ﺑداﻣن ﻣﺮدان وﺳﯾﻠﻪ ﻣوﺛﺮاﺳت ﺑﺮای ﺟﻠب
ً
ﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻪ ﺗوﺳط
ﺣﻣﺎﯾت وﺗﺮﺣم آﻧﮫﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺎس ﻋﻧﻌﻧﻪ ﻣﻠﯽ ردﺷده ﻧﻣﯾﺗواﻧد،
زﻧﯽ ﺳﺮﺷﻧﺎس ﺻورت ﺑﮔﯾﺮد .وﻗﺗﯽ ازاﯾن ﻣوﺿوع ﺧﺑﺮﺷدم ،ﺑﺎﺳﺎس ﺷﻧﺎﺧت
ﺳﺎﺑﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯾﺮدروﯾش) ﺑﺮادر ﻣﯾﺮ ﻣﺳﺟدی ﺧﺎن( داﺷﺗم ﺑﺮاﯾش ﻧوﺷﺗم و
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ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺑﻐﺎوت دﺳت ﺑﮐﺷدوﺑﺷﺎه ﺷﺟﺎع ﺑﯾﻌت ﻧﻣﺎﯾد) «.ﻣوھن ﻻل
،ص،۲۷۵ج ،۲ﻣﺗﺮﺟم داﮐﺗﺮ ﺳﯾد ﺧﻠﯾل ﷲ ھﺎﺷﻣﯾﺎن(
ﻣوھن ﻻل ﺟﺎی دﯾﮔﺮی ﻣﯾﻧوﯾﺳد»:اﯾن زن ﮐﻪ اﮐﻧون ﺑﯾوه اﺳت وﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺎدر ﻣددﺧﺎن ﯾﺎد ﻣﯾﺷود ،ﺑﻪ ﺑﺮادرﺧوداﻣﯾﺮ ﮐﺎﺑل ﺷﺑﺎھت دارد وزﻧﯽ اﺳت ﻣﺗﮫور
وﻓﻌﺎل .ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻣﺎم اﻓﺮاد ﻓﺎﻣﯾل اﻣﯾﺮزﻧداﻧﯽ ]وﺑﻌد[ﺑﻪ ھﻧدوﺳﺗﺎن اﻋﺰام ﺷدﻧد،
اﯾن زن ﺑﻪ ھﺮوﺳﯾﻠﻪ ﻣﻣﮐن دﺳت زد ﺗﺎ اوﻟﯾﺎی اﻧﮔﻠﯾس را راﺿﯽ ﺑﺳﺎزد ﮐﻪ
ھﻣﺮاه ﺧواھﺮش) ظﺎھﺮا ﻣﺎدر ﻋﺑداﻟﺮﺷﯾد ﺧﺎﯾن،ﺧﺎﻧم ﻋﺑداﻻﻣﯾن ﺧﺎن ﺗوﺑﭼﯽ
ﺑﺎﺷﯽ – س( درﮐﺎﺑل ﺑﻣﺎﻧد .ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮادرش در ﺗﺮﮐﺳﺗﺎن
ﺑﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮد ،ﻋﺎﻗﺑت ﻋودت ﺧواھدﮐﺮد وآﻧوﻗت ﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ درﮐﺷور ﺻورت ﺧواھد
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺑﻣﻧﺰل ھﺮﯾک از ﺳﺮان ﻗوﻣﯽ ﻣﯾﺮﻓت وآﻧﮫﺎ
ﮔﺮﻓت .ﺑﻪ اﯾن ﻣﻧظوراو
راﺗﺣﺮﯾک ﺑﻪ ﻗﯾﺎم ﺑﺮﺿد اﻧﮔﻠﯾس ﻣﯾﻧﻣود .وھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯾﺮدوﺑﺎره ﺧود را ﺑﻪ
ﻣﯾدان ﺟﻧگ رﺳﺎﻧد وﺑﺎ ﺳﭘﺎه ﻣﺎ در ﺑﺎﻣﯾﺎن وﮐوھﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺟﻧﮔﯾد ،ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ ﺷب
وروز آرام ﻧداﺷت و از ﯾک ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻪ دﯾﮔﺮ ﻣﯾﺮﻓت ورﺋﯾس ﻣﺣل راﺑﺎ ﺷﻔﺎﻋت
ﺑﻘﺮآﻧﯽ ﮐﻪ در دﺳت داﺷت ﺗﺣﺮﯾک ﺑﺟﻧگ وﻗﯾﺎم ﻣﻠﯽ وﺣﻣﺎﯾت از ﺑﺮادرش
اﻣﯾﺮاﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻣﯾﮐﺮد .ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯾﺮ ﺗﺳﻠﯾم ﺷد ،ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺎھﺮاﻧﻪ ﺑﺟﻼل
آﺑﺎد ﮔﺮﯾﺧت و ﺑﺎوﺟود ﺗﻌﻘﯾب وﻣﺮاﻗﺑت ﻣﺎ)اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ(  ،ﺧود را ﺑﻧﺣوی ﺑﻪ ﭘﺷﺎور
رﺳﺎﻧﯾد)«.ص ،۱۸۶ -۱۸۵ج(۱

شجاعت زوجهً مير ھزاره
زن دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ازﺷﺟﺎﻋت وھوﺷﯾﺎری آن ﻣوھن ﻻل ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد ،زوﺟﻪ
ﯾﺰدان ﺑﺧش ﻣﯾﺮھﺰاره ﺑﮫﺳود اﺳت .ﯾﺰدان ﺑﺧش ﭘﺳﺮﮐوﭼک ﻣﯾﺮوﻟﯽ ﺑﯾگ
ﻣﺳﮐوﻧﻪ ﮐﺎرزارﺑود ﮐﻪ از طﺮف ﯾک ﺧﺎن ﻣﺣﻠﯽ دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﯾده ﺑود
وﺑﺮادرﺑﺰرﮔش ﻣوﺳوم ﺑﻪ ﻣﯾﺮ ﻣﺣﻣدﺷﺎه ﺑﺮﺟﺎی ﭘدر رﺋﯾس ﻗوم ھﺰاره ﺷد .ﺑﻌدھﺎ
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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ھﺰاره ﮔﺮدﯾد.از آن ﭘس ھﺮﻗدر ﺑﺮﻗدرت ﯾﺰداﻧﺑﺧش اﻓﺰوده ﻣﯾﺷد ،ﺑﺎﻋث ﻧﺎراﺣﺗﯽ
اﻣﯾﺮ ﮐﺎﺑل ﻣﯾﮔﺮدﯾد .اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از طﺮﯾق ﻏﻼم ﺧﺎﻧﻪ)ﺳﭘﺎه ﻗﺰﻟﺑﺎش ﮐﻪ
از ﻟﺣﺎظ ﻣذھﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﯾﺮ ﯾﺰدان ﺑﺧش ھﻣدﻟﯽ داﺷﺗﻧد( ﺳﻌﯽ ﻧﻣود ﺗﺎ رواﺑط ﺧود را
ﺑﺎ ﻣﯾﺮ ھﺰاره ﺗﺣﮐﯾم ﺑﺑﺧﺷد وﻟﮫذا ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﺧود درورق ﻗﺮآن از او دﻋوت
ﻧﻣود ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺮای ﻣﻼﻗﺎت اﻣﯾﺮ ﺑﯾﺎﯾد .اﻣﯾﺮ اﯾن دﻋوت ﻧﺎﻣﻪ را ﺗوﺳط اﻓﺮاد
ﺳﺮﺷﻧﺎس اھل ﺗﺷﯾﻊ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﻣﯾﺮﯾﺰدان ﺑﺧش ﻓﺮﺳﺗﺎد.
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
ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺮﺣذر داﺷت.ﻣوھن ﻻل ﻣﯾﻧوﯾﺳد» :اﯾن زن دارای ﺻﻔﺎت ﺧﺎرق اﻟﻌﺎده
ﺑود وھم ﻗدرت ودﺳﺗﺮﺳﯽ ﻋﺟﯾﺑﯽ در ﭘﯾﺷﮔوﺋﯽ واﻗﻌﺎت آﯾﻧده داﺷت .ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ
ﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﮐﺎﻻی ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯽ ﭘوﺷﯾد ﮐﻪ ﻣﺟﮫﺰ ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾﺮ وﺳﭘﺮ ،ﺗﯾﺮوﮐﻣﺎن،
ﻧﯾﺰه وﺧﻧﺟﺮ وھم ﺗﻔﻧگ ﻓﺗﯾﻠﻪ ای ﺑود وھﻣﺮاه ﺷوھﺮﺧود ﺑﻪ ﻣﯾدان ﺟﻧگ ﻣﯾﺮﻓت و
در ﭘﮫﻠوی او در ﺟﻧگ ﺳﮫم ﻣﯾﮔﺮﻓت .وﺑدرﯾﺎﻓت اﻓﺗﺧﺎرات ﻧﺎﯾل ﻣﯾﮔﺮدﯾد .اﯾن زن
ﺑداﺧل ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺷوھﺮﺧود ﺧدﻣت ،راﺣت وﻣﺷورت ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮐﺮد  ،اﻣﺎ در ﻣﯾدان
ﺟﻧگ دﺷﻣﻧﺎن او را ﻣﯾﮐﺷت .ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺷوھﺮ ﺑﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﮐوک ﺑودن
ﺑﺻداﻗت و راﺳﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎھوﺷﯾﺎرﺗﺮ ﺑود وھﻣﯾش او راﻣﺷوره ﻣﯾداد ﺗﺎ ﺑﺎﻻی
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮐﻧد وﺧود راﺑدﺳﺗﺮس آﻧﮫﺎﻗﺮار ﻧدھد ،وﻟﯽ اﯾن ﺑﺎرﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ ﻣوﻓق
ﻧﮔﺮدﯾد ﺷوھﺮش دﻋوت اﻣﯾﺮرارد ﮐﻧد ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ رﻓﺗن او ﺑﮐﺎﺑل ﺷود .ﻟﮫذا ﺑﺎ
ﺷﺟﺎﻋت ﻣﻌﻣول ﻟﺑﺎس وﺳﻼح در ﺑﺮﮐﺮد وﻣﺛل ﯾک ﺳﭘﺎھﯽ دﻟﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﯾت ﺷوھﺮ
ﺧود رواﻧﻪ ﮐﺎﺑل ﺷد.
اﻣﯾﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از ﻣﯾﺮ ھﺰاره در ﮐﺎﺑل ﺑﺧوﺑﯽ اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮐﺮد ،اﻣﺎ
ﺑﺰودی  ...ﻣﮫﻣﺎﻧﺎن ﺧود را اﺳﯾﺮﺳﺎﺧت .اﻣﯾﺮ دوﺳﺗﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻣﯾﺧواﺳت
ﻣﯾﺮھﺰاره راﺑدون ﻓوت وﻗت ﺑﮐﺷد ،اﻣﺎ اﺳﯾﺮ ھوﺷﯾﺎر ودراک ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯾداﻧﺳت
ﮐﻪ ﭘول ﯾﮔﺎﻧﻪ وﺳﯾﻠﻪ اﯾﺳت ﺑﺮای زاﯾل ﺳﺎﺧﺗن ﺣﺮص وآز اﻣﯾﺮ .ﻣﯾﺮ ھﺰاره ﻣﺑﻠﻎ
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ً
ﻓورا رھﺎ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﻘﻠﻣﺮوﺧود رﻓﺗﻪ
ﯾک ﻟک روﭘﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدﮐﺮد ،ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ
اﯾن ﭘول را از ﻣﺮدم ﺧود ﺟﻣﻊ آوری ﮐﻧد .وﺗﺎ آﻧوﻗت اھل ﺗﺷﯾﻊ ﮐﺎﺑل ﺗﺿﻣﯾن اﯾن
ﭘﺮداﺧت را ﺧواھﻧد ﮐﺮد.
اﻣﯾﺮﮐﻪ ھﻣﯾﺷﻪ درطﻠب وﺗﻘﺎﺿﺎی ﭘول ﻣﯽ ﺑود ،اﻣﺮ اﻋدام اﻣﯾﺮ ھﺰاره
راﻓﺳﺦ ﻧﻣود ﺗﺎ ﭘول ﻣوﻋود ﺗﺣﺻﯾل ﺷده ﺑﺗواﻧد .ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﺗﯾﺑﺎت ﻣﻘﺗﺿﯽ
ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن ﺗﺿﻣﯾن ﺑﺎرﺗﺑﺎط ﺗﺎدﯾﻪ ﭘول ﺑﺮاه اﻓﺗﯾده ﺑود ،ﻣﯾﺮ ھﺰاره از
زﻧدان اﻣﯾﺮ ﻓﺮار ﮐﺮد .وﻗﺗﯽ اﻣﯾﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ازاﯾن ﺧﺑﺮاطﻼع ﯾﺎﻓت ،ﺧﺷم
وﻏﺿب او اﻧﺗﮫﺎ ﻧداﺷت ،اﻣﺎ زوﺟﻪ دﻟﯾﺮﻣﯾﺮ ھﺰاره را ھﻧوز در ﺗﺻﺮف داﺷت
وﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ را ﺑدرﺑﺎر اﺣﺿﺎرﻧﻣوده ﺑﺷدت ﺳﺮزﻧش ﮐﺮد .ھﺰارهً ﺧوش ﺻورت،
در درﺑﺎر روی ﺑﺟﺎﻧب اﻣﯾﺮ ﮔﺷﺗﺎﻧده ﺑﺎﺻدای ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ﮔﻔت »:اوﭘﺳﺮ
ﺳﺮﻓﺮازﺧﺎن! آﯾﺎ ﺷﺮم ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺧود راﺑﺎﯾک زن ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯾﺳﺎزی؟« ﺑﺎ ﺷﻧﯾدن
ﺻدای اﯾن زن اﻣﯾﺮ ودرﺑﺎرﯾﺎﻧش ﺳﺮھﺎی ﺧود را ﭘﺎﯾﺎن اﻧداﺧﺗﻪ اﺣﺳﺎس ﺧﺟﺎﻟت
ﻧﻣودﻧد .درﺑﺎرﯾﺎن اﻣﯾﺮ ﺷﺟﺎﻋت وروﺣﯾﻪ اﯾن زن را ﺳﺗوده ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﮔﻔﺗﻧد،
ﻣﺻﻠﺣت ﻧﻣﯾداﻧﻧد اﯾن زن ﺷﮐﻧﺟﻪ وﻋذاب ﺷود .اﻣﯾﺮ ﮐﻪ از ﺧﺷم ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود
ﻣﺗوﺟﻪ وﺿﻊ ﺷده ﻣواﻓﻘت ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﺷﺎراﻟﯾﮫﺎ را در ﺣﻔﺎظت اھل ﺗﺷﯾﻊ
ﻗﺮارﻗﺮاردھد ،ﭼوﻧﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﮔﺎرد اﻣﯾﺮرﻓﺗﺎر ﺑﮫﺗﺮ ﺑﺎ زوﺟﻪ ﻣﯾﺮ ھﺰاره
ﻣﯾﮐﺮدﻧد .آﻧﮔﺎه اﯾن زن ﺑﻧﺎﺣﯾﻪ اھل ﺗﺷﯾﻊ در ﭼﻧداول ﺑﺮده ﺷد.
ﺑﻌد از ﭼﻧدی زن ﻣوﺻوﻓﻪ درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻟﺑﺎس ﻣﺮداﻧﻪ وﺳﻼح ﺑﺗن داﺷت،
ﺑﺳواری اﺳپ از ﮐﺎﺑل ﻓﺮار ورھﺳﭘﺎر ﮐوه ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﭘﺮ ﺑﺮف ھﺰاره ﺟﺎت
ﮔﺮدﯾد .اﻣﯾﺮ ﺑﺰودی از ﻓﺮار وی ﺑﺎﺧﺑﺮﺷد وﯾک ﮔﺮوه ﺳواره ﻧظﺎم را ﻣﺎﻣور
دﺳﺗﮔﯾﺮی او ﮐﺮد .ﺳﭘﺎھﯾﺎن اﻣﯾﺮ او را در ﯾک ﺣﻠﻘﻪ ﻣﺣﺎﺻﺮه ﮐﺮدﻧد ،اﻣﺎ اﯾن زن
ﻣوﻓق ﮔﺮدﯾد ﺑﺎ ﻓﯾﺮ ﺗﻔﻧگ و ﺗﻔﻧﮔﭼﻪ ﺑطﺮف ﺳﭘﺎھﯾﺎن ،آﻧﮫﺎ را از ﺧود دورﺳﺎزد .از
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
ﺷدﻧد دﺳت ﺧﺎﻟﯽ ﺑﮐﺎﺑل ﺑﺮﮔﺮدﻧد ،اﻟﺑﺗﻪ ﺑﺎ اﺣﺳﺎس ﻋﻣﯾق ﺧﺟﺎﻟت ﮐﻪ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ
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ﺑودﻧد ﯾک زن را دﺳﺗﮔﯾﺮﻧﻣﺎﯾﻧد .زن دﻟﯾﺮ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﻧﺰد ﺷوھﺮﺧود رﺳﯾد وﺑﺎ
ﺗﺟﻠﯾل واﺣﺳﺎﺳﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺮدم ھﺰاره ﻣواﺟﻪ ﮔﺮدﯾد .ﻣﻌﮫذا زﻋﯾم ھﺰاره ﺑﻣﻘﺎﺑل
ً
ﻋﻼوﺗﺎ ﻣﺎﻟﯾﺎت ﻗﻠﻣﺮوﺧود را ﺑوﻗت
اﻣﯾﺮ ﮐﺎﺑل ھﯾﭻ ﻋﻣل و ﻧﯾت ﺳوء ﻧﺷﺎن ﻧداد.
ﻣﻌﯾن ﺑﺎﻣﯾﺮ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت ،وﻟﯽ در ﻋﯾن زﻣﺎن ﺑﻪ اﻋﻣﺎر ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺗﺣﮐم در
ﯾک ﻣوﺿﻊ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﺮداﺧت وﻏﻠﻪ ﺟﺎت وﺳﻼح ﮐﺎﻓﯽ درآﻧﺟﺎ ذﺧﯾﺮه ﻧﻣود ﺗﺎ در
وﻗت ﺿﺮورت ﭘﻧﺎھﻧﮔﺎه ﻣﺣﻔوظ ﺑﺮای اوﺑﺎﺷد) «.ص (۱۹۱ -۱۸۹ﺑﻘول ﻣوھن
ﻻل ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺳﺎل ۱۸۳۲ﻣﯾﻼدی ﻣﯾﺮھﺰاره ﺗوﺳط ﺣﺎﺟﯽ ﺧﺎن ﮐﺎﮐﺮواﻟﯽ ﺑﺎﻣﯾﺎن
دﺳﺗﮔﯾﺮ وﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﯾد).ھﻣﺎن ،ص،۱۹۵ج(۲

ﺻﺣﻧﻪ ای از ﻧﺑرد ﯾک زن اﻓﻐﺎن ﺑﺎ دﺷﻣﻧﺎﻧش

زوجه امين الملک:
فداکاری»بی بی مکارمی«
ً
ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ از زﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﺻﻣت وﺑﺎﺷﮫﺎﻣت ﮐﺎﺑل و ﺑﺳﯾﺎر ﺧوش
ﺻورت وﻣﻘﺑول و ﺧﺎﻧم ﺳﺮداررﺣﯾم ﺧﺎن اﻣﯾن اﻟﻣﻠک ﭘﺳﺮﺳﺮدارﺑﮫﺎدرﺧﺎن
)ﻋﺎرف وﺻوﻓﯽ ﻣﻌﺮوف درﮔﺮﺷک( ﺑﺮادر ﺳﺮدار ﭘﺎﯾﻧده ﺧﺎن ﺑود .داﺳﺗﺎﻧﯽ در
وﻓﺎداری وﻓداﮐﺎری او را ﻣوھن ﻻل ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ظ ً
ﺎھﺮاﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی
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 ۱۸۲۰وزﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺳدوزاﺋﯽ اﺳت.ﻣوھن ﻻل ﻣﯾﮔوﯾد :ﺑﯽ ﺑﯽ
ﻣﮐﺎرﻣﯽ اﺻﻼً ازﮐﺷﻣﯾﺮ و از ﺣﺳن وزﯾﺑﺎﺋﯽ وﻋﻔت وﻋﺻﻣت زﻧﺎﻧﻪ ﭼﻧﺎن
ﺑﺮﺧوردار و زﺑﺎﻧﺰد ﻋﺎم وﺧﺎص ﺑود ﮐﻪ ﺷﮫﺰاده ﺟﮫﺎﻧﮔﯾﺮ ﭘﺳﺮﺷﮫﺰاده ﮐﺎﻣﺮان،
ﻧﺎدﯾده ﻋﺎﺷق اوﺷده ﺑود .اﺗﻔﺎﻗﺎً اﻣﯾن اﻟﻣﻠک در زﻧدان ﮐﺎﻣﺮان درﻗﻧدھﺎر ﺑود و
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
ﭘول ﺷﮫﺰاده را رد ﻧﻣود وﻋﺷق ﺷﮫﺰاده را ﻧﭘذﯾﺮﻓت .ﺷﮫﺰاده ﭼون دﯾد ﺑﺎ ﭘول
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
ﻣﻧﺰﻟش رﻓﺗﻪ وی راﺑﻪ زور ﺑﯾﺮون ﺑﯾﺎورﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ از ﺗﺻﻣﯾم
ﺷﮫﺰاده ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺷود ،ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ ﻋﺻﻣت ﺧود و ﻋﺰت ﺷوھﺮ را از دﺳت
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
او ﮐﺳﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﺑد ،اﻻ ﺑﺮﺟﺳدش .وﻗﺗﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺧود را در ﭼﺎه اﻧداﺧت
وﺳﺮوﺻورت زﯾﺑﺎﯾش در ﺟداردﯾوارھﺎی ﭼﺎه ﺑﺷدت ﺿﺮﺑﻪ دﯾد ،اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭼﺎه آب
ﻧداﺷت وﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ً
ﺗﻪ آن از ﺧس وﺧﺎﺷﺎک اﻧﺑﺎﺷﺗﻪ اﺳت .ﻣﺮدی ﺗﺎﺟﺮاز
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.
ﭘس از آﻧﮐﻪ اﻓﺮاد ﺷﮫﺰاده از ﭘﯾدا ﮐﺮدن زن درﻣﻧﺰل ﺧودش و ﻣﻧﺎزل ھﻣﺳﺎﯾﻪ ھﺎ
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
ﮐﻧد.اﯾن ﮐﺎرھﻔﺗﻪ ھﺎ دوام ﻣﯽ ﯾﺎﺑد  .از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﺷوھﺮ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﻧﯾﺰ در
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
ﮐﺎﺑل ﻣﯾﮔﺮدد .از اﯾن ﺳوھم ﻣﺮد ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ را از ﭼﺎه ﺑﯾﺮون
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آورده ﺷﺑﺎﻧﻪ از ﺷﮫﺮ ﺑﯾﺮون ﻣﯾﺑﺮد وﺑﺳواری اﺳپ ﺑﺳوی ﻗﻧدھﺎرﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑد .ﺑﻌد
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.
وﻣدﺗﯽ را ﮐﻧﺎرھم ﺑﺎ ﺧوﺷوﻗﺗﯽ ﺳﭘﺮی ﻣﯾﮐﻧﻧد ﻣﮔﺮ اﻣﯾن اﻟﻣﻠک ﺑﺳﯾﺎر زﻧده ﻧﻣﯽ
ﻣﺎﻧد وازﺟﮫﺎن ﭼﺷم ﻣﯽ ﭘوﺷد وﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺑﯾوه ﻣﯾﮔﺮدد.
ﻣوھن ﻻل ﻣﯾﮔوﯾد ،ﺑﻌد از ﻓوت اﻣﯾن اﻟﻣﻠک ،اﻣﯾﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن از
"ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ" ﺧواﺳﺗﮔﺎری ﻧﻣود ،اﻣﺎ اﯾن زن راﺿﯽ ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ اﻣﯾﺮ
ﻧﮔﺮدﯾد واﻣﯾﺮﮐﻪ از ﺣﺳن وﻋﻔت وﺷﮫﺮت وﺛﺮوت اﯾن زن ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻧﯾده ﺑود،
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
ً
رﺳﻣﺎ زوﺟﻪ اﻣﯾﺮ
ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻧد ﺗﺎ ﻗﺎﺿﯽ او را ﺑﻪ ﻋﻘد اﻣﯾﺮ در آورد و
ﺑﺷود .اﯾن دﺳﺗور در ﺣق ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ اﺟﺮا ﺷد وﻣﻼ وﻗﺎﺿﯽ ﻧﯾﺰ ﺣﺎﺿﺮ
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
ﻣﺗﺎﺛﺮﺳﺎﺧت .ﺑﻌد از ﻣﺮاﺳم ﻋﻘد ،ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺑﺎزھم ﻣﯾﮔﺮﯾﺳت وﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ
ﻧﻔﺮت ﺧود را ازاﯾن ﻋﻣل اﺑﺮاز ﻣﯾداﺷت  .ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﯾﺮ ﺑﻪ اطﺎق ﺧواب
اوداﺧل ﺷداز ﻣﺷﺎھده ﺣﺳن وزﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﯾﺮت اﻧدرﺷد.وﻟﯽ
اوﭘﯾوﺳﺗﻪ ﻣﯾﮔﺮﯾﺳت و وﻗﺗﯽ ﺑﺎ اﻣﯾﺮ روﺑﺮوﺷد ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﮔﻔت ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﺑﺗﮫﺎ
وﻋﺷق وﻧﯾﮐﯽ ھﺎی ﺷوھﺮش را ﻓﺮاﻣوش ﮐﻧد و ﺑﺳﯾﺎر ﺷﺮم اﺳت ﮐﻪ
اﻣﯾﺮﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ زور وﺟﺑﺮﻋﺷق وﻋﻼﻗﻪ او را ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺧود ﺟﻠب ﻧﻣﺎﯾد واﮔﺮ
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
وﺷﯾون ﺑﺮﻧﻣﯾدارد از اطﺎﻗش ﺑﯾﺮون رﻓت و ﻣﻧﺗظﺮ ﻓﺮﺻت دﯾﮔﺮ ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ
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ھﺮوﻗﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﯾﺮ ﺑﻪ دﯾدن اﯾن زن ﻣﯾﺮﻓت،او ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧدﺑﻪ اﻣﯾﺮ را ازﺧود
ﻣﻧﺻﺮف ﻣﯾﺳﺎﺧت .ﺑﺎری ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﮔﻔت:ﺣﺎﺿﺮاﺳت ﺗﻣﺎم زﯾورات
وﺛﺮوت وﺟﺎﯾداد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده از ﺷوھﺮﺧود را ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﺑدھد ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ اﻣﯾﺮ از او
دﺳت ﺑﺮدارﺷود.ﻣﮐﺎرﻣﯽ ﺑﻼﻣﻌطﻠﯽ ﯾﺮاق وزﯾورات ﺧود را ھﻣﺮاه ﮐﻧﯾﺰ ﺧوش
ﺻورﺗﯽ ﮐﻪ داﺷت درﺧﺎﻧﻪ رھﺎ ﮐﺮد وﺧود از اطﺎق ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾد .اﻣﯾﺮھم ﮐﻪ دﯾد
اﯾن زن رام ﺷدﻧﯽ ﻧﯾﺳت ،وﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻣﺣﺑت وﻋﻼﻗﻪ او را ﻧﺳﺑت ﺑﺧود ﺟﻠب ﮐﻧد،
ﭼﻧد ﻣﺎه دﯾﮔﺮ ھم او را در ﺣﺮﻣﺳﺮاﯾش ﻧﮔﮫداﺷت و ﺑﻌد او را رﺧﺻت ﮐﺮد ﮐﻪ
دوﺑﺎره ﺑﺧﺎﻧﻪ و زﻧدﮔﯽ ﻗﺑﻠﯽ اش ﺑﺮﮔﺮدد .ﻣوھن ﻻل ﻣﯾﮔوﯾد :اﯾن زن ﺑﺎﺷﮫﺎﻣت
اﮐﻧون)ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺟﻧگ اول اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس( ھم در ﮐﺎﺑل از ﺷﮫﺮت وﻣﺣﺑوﺑﯾت
ﻓواﻟﻌﺎده ﺑﺮﺧوردار اﺳت .ﻣوھن ﻻل از ﻗول اﻣﯾﺮ دوﺳت ﺧﺎن ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ :
ﻋﻠت ﺗﻣﺎم ﺟﻧگ ھﺎ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻪ ﭼﯾز اﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣرف "ز"
ﺷروع ﻣﯾﺷود» :زن«»،زر« و»زﻣﯾن« ) .دﯾده ﺷود ،زﻧدﮔﯽ اﻣﯾﺮ دوﺳت
ﻣﺣﻣدﺧﺎن،ﺗﺮﺟﻣﻪ داﮐﺗﺮ ھﺎﺷﻣﯾﺎن ،ج،۱ﺻص(۲۰۷ -۲۰۴ ،۶۷
اﯾن داﺳﺗﺎن در ﻣﯾﺎن ﮐﺎﺑﻠﯾﺎن ﻓﺮاﻣوش ﺷده ورواﯾت ﻧﻣﯾﺷود ورﻧﻪ ﻣﺮﺣوم
ﻏﺑﺎر از آوردن آن درﯾﻎ ﻧﻣﯾﮐﺮد .ﺷﺎﯾد ﻣوھن ﻻل اﻧﺮا ﺑﺧﺎطﺮ اﯾﻧﮐﻪ از ﮐﺷﻣﯾﺮ
ﺑوده ﺑﺮای ﺑدﻧﺎم ﮐﺮدن اﻣﯾﺮ و رﺟﺎل اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺟﻌل ﮐﺮده ﺑﺎﺷد .در ھﺮﺣﺎل ﻧﺎم ﺑﯽ
ﺑﯽ ﻣﮐﺎرﻣﯽ در ﺟﻣﻠﻪ زﻧﺎن اﻣﯾﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن در ﺟدول ﺧﺎص ﺷﺟﺮه زﻧﺎن
اﻣﯾﺮ درج اﺳت.
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جنگ ميوند ،ماللى و غازی سرداره

سردار محمدايوب خان فاتح ميوند
ﺟﻧگ دوم اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﺎﻣﯽ ﺳردار اﯾـوب ﺧـﺎن ،ﻓـﺎﺗﺢ
ﻧﺑرد ﻣﯾوﻧد وﻣﻼﻟﯽ دوﺷﯾزه دﻟﯾـر اﻓﻐـﺎن ﭘﯾوﻧـد ﮔﺳـﺳت ﻧﺎﭘـذﯾر دارد.
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.
ﺑﺧش ﻣﮫم وﺳﺮﻧوﺷت ﺳﺎز ﺟﻧگ دوم اﻓﻐﺎن و اﻧﮔﻠﯾس،ھﺷت ﻣﺎه ﺑﻌد از
ﻗﯾﺎم ﮐﺎﺑل وﺣوﻣﻪ،در ﻏﺮب ﮐﺷور ،در دﺷت ﻣﯾوﻧد در ﺗﺣت ﻗﯾﺎدت ﺳردار
اﯾوب ﺧﺎن ﻏﺎزی درروز۲۷ﺟوﻻى ١٨٨٠ﻣﻳﻼدى ﺑﺳﺮ آورده ﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ
»ﺟﻧگ ﻣﯾوﻧد« ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓت .دراﯾن ﺟﻧگ در ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﻠﻪ ﺟﻧگ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ دﺷﻣن
ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﻣﯾﮐﺮد  ،ﻳک دوﺷﻳﺰه اﻓﻐﺎن ﺑﻧﺎم ﻣﻼﻟﻰ ﺑﺎ ﺳﺮودن »ﻳک ﻟﻧدى ﭘﺷﺗو«
ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ اﻓﺗﺧﺎر ﺑﺮاﻧﮔﻳﺰ آﻓﺮﻳد ودرﺗن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﺷﮐﺳت ﺧورده روح وروان ﺗﺎزه
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دﻣﯾد وﺷﮐﺳت آﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﯾﺮوزی ﺑﺮﻧﯾﺮوی دﺷﻣن اﺷﻐﺎﻟﮔﺮ ﻣﺑدل ﮐﺮد .در
ﺑﺣﺑوﺣﮥ ﻧﺑﺮد ﺑﻌد از ظﮫﺮ  ۲۷ﺟوﻻی ﮐﻪ دﺷت ﻣﯾوﻧد از ﺗف ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﮐوره ﺣداد
ﻣﯾﻣﺎﻧﺳت ،وھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻳﺮوھﺎى ﺑﺮﻳﺗﺎﻧﻳﺎﺋﻰ ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﻳﻧﻰ ﺑﺮ ﻗﺷون اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﺣت
رھﺑﺮی ﺳﺮدار اﯾوب ﺧﺎن وارد ﮐﺮده ﺑود ،ﻣﻼﻟﻰ دوﺷﻳﺰه اﻳﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺷک آب در
ﻣﻳدان ﺟﻧگ ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزﻳن آب ﻣﻳداد ،ﻧﺎ ﮔﺎه ﭼﺷﻣش ﺑﻪ ﭘﺮﭼم داراﻓﻐﺎﻧﻰ اﻓﺗﺎد ﮐﻪ
ھدف ﮔﻠوﻟﻪ دﺷﻣن ﻗﺮار ﮔﺮﻓت و ﭘﺮﭼم از دﺳﺗش ﺑﺮ زﻣﻳن ﻏﻠﺗﯾد .دوﺷﻳﺰه ﻣﻼﻟﻰ
ﻣﺷک آب را ﺑﺮ زﻣﻳن ﮔذاﺷت و دوﻳده ﭘﺮﭼم اﻓﻐﺎﻧﻰ را ﺑﻠﻧد ﮐﺮد وآﻧﺮا ﺑﻪ اھﺗﺰاز
درآورد و اﻳن ﻟﻧدى )ﺳﺮود ﻓوﻟﮐﻠورﻳک( را ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻧد ﺧواﻧد:

ﮐﻪ ﭘﻪ ﻣﻳــــــوﻧــد ﮐﯥ ﺷﮫــﻳـد ﻧﻪ ﺷوې
ﺧداﻳږو ﻻﻟﻳﻪ ﺑﯥ ﻧﻧګۍ ﺗﻪ دې ﺳــﺎﺗﻳﻧﻪ
) اﮔر درﺟﻧگ ﻣﻳوﻧد ﺷﮫﻳد ﻧﺷدى  ،ﺧدا ﺗرا  ،ﺑراى ﺑﻰ ﻧﻧﮔﻰ ﺣﻔظ ﮐﻧد!(

ﺧﺎل ﺑﻪ د ﻳﺎر ﻟﻪ وﻳـــﻧـــو ﮐښــــﭔږدم
ﭼﻲ ﺷﻳﻧﮐﻲ ﺑﺎغ ﮐﻲ ګﻠګﻼب و ﺷﺮﻣوﻳﻧﻪ
)ازﺧون ﯾﺎر ﺑررخ ﻧﺷﺎﻧﯽ ﺧواھم ﮔذاﺷت ﮐﻪ از دﯾدن آن ﮔل ﮔﻼب ﺑﺷرﻣد(.

صحنۀ شکست سپاه انگليس درجنگ ميوند١٨٨٠
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از ﺷﻧﻳدن اﻳن ﺑﻳت دوﺷﻳﺰۀ ﺟوان ﮐﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻣن را
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
ﺷﻠﻳک ﺗوپ ھﺎى دﺷﻣن ﺟﻧﮔﺟوﻳﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺛل ﺑﺮگ درﺧت روى ھم در دﺷت
ﻣﻳوﻧد ﻣﻳﺮﻳﺧﺗﻧد ،اﻣﺎ ﺗﺎ ﮔﺮﻓﺗن ﺳﻧﮔﺮ دﺷﻣن ﺑﻪ ﭘﻳش ﺗﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ آﻧﮐﻪ دﺷﻣن از
ﺳﻧﮔﺮھﺎی ﺧود ﭘﺎ ﺑﻔﺮار ﻧﮫﺎد وﻓﺗﺢ ﻧﺻﻳب اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺷد.
دراﯾن ﺟﻧگ در ﺣدود  ١٢ھﺰار از اﻓﺮاد دﺷﻣن از دم ﺷﻣﺷﯾﺮ ﻣﺑﺎرزﯾن
اﻓﻐﺎن درﮔذﺷﺗﻧد .ﺑدﻳﻧﺳﺎن دوﺷﻳﺰه ﻣﻼﻟﻰ ﻣﺣﺮک ﭘﻳﺮوزى در ﺟﻧگ ﻣﻌﺮوف ﻣﻳوﻧد
واﻗﻊ درﭘﻧﺟﺎه ﮐﻳﻠوﻣﺗﺮى ﺷﻣﺎل ﻏﺮب ﻗﻧدھﺎر ﻧﺎم ﺧود را در دل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺑﺎرزات
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣک ﻧﻣود.ﻳﺎدش ﮔﺮاﻣﻰ ﺑﺎد!) داﺳﺗﺎن ﻣﻼﻟﻰ راﺳﻳد ﻣﺣﻣودﮐﺮﻳم
ﻳﮐﻰ از اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﻘﻳم اﻣﺮﻳﮐﺎ از زﺑﺎن ﭘدر ﺧود ﮐﻪ ﻋﻣوى او در ﺟﻧگ ﻣﻳوﻧد
ﺷﺮﮐت داﺷﺗﻪ وﺑﺮاى ﭘدر ﻧﮔﺎرﻧده ﻣﺿﻣون )ﺳﯾدﻣﺣﻣود(ﺗﻌﺮﻳف ﮐﺮده در ﺷﻣﺎره
 ٣٦ﻣﺟﻠﻪ درد دل اﻓﻐﺎن ﭼﺎپ اﻣﺮﻳﮐﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺻﻳل ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ،ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﻳﺗواﻧﻧد
ﺑﻪ آن ﻣﺟﻠﻪ رﺟوع ﮐﻧﻧد(.
ﻣﺮﺣوم اﺳﺗﺎد رﺷﺎد در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ اﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺳﺋول ﻣﺟﻠﻪ ﻣﯾوﻧد ﻗﺑل از ﻣﺮگ
ﺧود اﻧﺟﺎم داده  ،ﮔﻔﺗﻪ ﺑودﮐﻪ :ﺧﺎﻧوادۀ ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾوﻧد ﺗﺎھﻧوز درروﺳﺗﺎی
»دﺧوﮔﯾﺎﻧو ﮐﺎرﯾز« ﻣﯾوﻧد زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد! ﻣﻼﻟﯽ ﺧود از ﻗوم ﺧوﮔﯾﺎﻧﯽ
ﺑود وﺧﺎﻧواده اش ﺑﺎﺷﻧده ھﻣﯾن ﮐﺎرﯾز ﺑودﻧد .ﻗﺑر اﯾن ﻣﯾرﻣن ﻗﮫرﻣﺎن
ﺗﺎ ھﻧوز در ﻣﯾوﻧد وﺟود دارد وﻣردم ﺑﻪ زﯾﺎرت او ﻣﯾروﻧد و ﯾﺎد
وﺧﺎطر او را ﺑﺎ زﯾﺎرت ﮐردن ﻣﻘﺑره او زﻧده ﻧﮔﮫﻣﯾدارﻧد.ﻣرﺣوم
رﺷﺎد ﻣﯾﮔوﯾﻧد ﮐﻪ :ﻗﺑرﻣﻼﻟﯽ درﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺷﯾﻠﮥ ﻣﺎﻧده واﻗﻊ اﺳت.
ﻗﺎﺑل ﻳﺎدآورى اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻳﻣﻧت ﻧﺎم ﻣﻼﻟﻰ 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 ﻣﻼﻟﻰ ﺷﺟﺎع ﺑﺎر ﺑﻳﺎﻳد و در ﺟواﻧﻰ ﺑﺮاى ﺧﺎﻧواده ﺧود
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ﻣﺛل او اﻓﺗﺧﺎر ﮐﻣﺎﻳﻰ ﮐﻧد .و اﻳن ﺧود ﮔﺮاﻣﻳداﺷت و ﺗﮐﺮﻳﻣﻰ اﺳت ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب
ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ اﻳن دوﺷﻳﺰه دﻟﻳﺮ و ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎى آورده ﻣﻳﺷود.
ﻳﮐﻰ از اﻳﻧﮔوﻧﻪ دﻻور زﻧﺎن اﻓﻐﺎن »ﻣﻼﻟﻰ ﺟوﻳﺎ« ﻧﻣﺎﻳﻧده ﻣﺮدم وﻻﻳت
ﻓﺮاه در ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﻰ ﺟدﻳد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ در روز
ﭼﮫﺎرم ﺟﻠﺳﻪ ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ)١٦دﺳﻣﺑﺮ  (٢٠٠٣ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت و دﻟﻳﺮى ﺑﻰ ﻧظﻳﺮى
ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ را ﮐﻪ در آن ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﻔوذ ﮐﺮده ﺑودﻧد  ،ﻣورد اﻧﺗﻘﺎد ﺷدﯾد
ﻗﺮار داد و ﺧواﺳﺗﺎر ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ آﻧﺎن در دادﮔﺎه ھﺎى ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺷد .ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ﺑﺎ
اﯾن اﻧﺗﻘﺎد ﺧودﻧﺰدﯾک ﺑود از ﺟﺎﻧب ﻣﺗﮫﻣﻳن ﺑﻪ ﺟﻧﺎﻳت درھﻣﺎن روز ﮐﺷﺗﻪ ﺷود،
ﻣﮔﺮ ﺣﺿور ﻧﯾﺮوھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺳﺎف در ﺻﺣن ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻣل
ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﮔﺮدﯾد .ﺑﻌدھﺎ اﯾن دوﺷﯾﺰه دﻟﯾﺮ و ﻧﺗﺮس از ﺟﺎﻧب ﻣﺮدم وﻻﯾت ﻓﺮاه ﺑﻪ
ﺣﯾث ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺷﺎن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮔﺮدﯾد،ﻣﮔﺮ ﭼون در ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ﺧواب ﺧوش را ﺑﺮ ﭼﺷم ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺣﺮام ﮐﺮده ﺑود ﺑﺎ دﺳﺎﯾس وﺗوطﺋﻪ ھﺎﯾﯽ
ﻣواﺟﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯾق از وظﯾﻔﻪ درﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﺣﮐوم ﺷد.

غازی سرداره:
در ﻣورد اﯾن زن ﺷﺟﺎع وﻓدارﮐﺎر اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در ﺟﻧگ دوم اﻓﻐﺎن واﻧﮔﻠﯾس
ً
ﺷﺧﺻﺎ ﺣﺿورداﺷﺗﻪ وﻣﺑﺎرزﯾن را در دﻓﺎع از وطن ﺗﺷﺟﯾﻊ
در۱۸۸۰ﻣﯾﻼدی
ﻣﯾﻧﻣوده ،ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد در اﺛﺮی زﯾﺮﻧﺎم »دﮐﺎرﻧﺎﻣو ﻣﯾﺮﻣﻧﯽ« )زﻧﺎن ﺻﺎﺣب
ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ( ،ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت »:ﺳﺮداره ﻏﺎزی ،ﺧواھﺮ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدرﻓﯾق ﺧﺎن
ﻟودﯾن)وﻓﺎت ١٢٨٣ھق( وزﯾﺮاﻣﯾﺮﺷﯾﺮﻋﻠﯽ ﺧﺎن )وﻓﺎت  ١٢٩٨ھق=(١٨٧٩
ﺑود .ﭘدر او ﻣﻼﻋﺑﯾدﷲ ﻧﺎم داﺷت ودر ﺷﮫﺮ اﺣﻣدﺷﺎھﯽ ﻗﻧدھﺎر ﻣﯾﺰﯾﺳت .ﺧﺎﻧواده
ً
دروازه ﺷﮫﺮﻗﻧدھﺎرزﻧدﮔﯽ دارﻧد.
ﭘدری اﯾن زن درﮐوﭼﻪ ﻟودﯾﺎن واﻗﻊ درﺑره
ﺷوھﺮ اوﺳﺮدار ﻣﻘﺻودﺧﺎن اﺑن ﺳﺮدار رﺣﻣت ﺧﺎن و ﻧواﺳﻪ ﺳﺮدار ﺟﻣﻌﻪ ﺧﺎن
ﺑﺮادر اﻣﯾﺮدوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑود .ﺧﺎﻧوادۀ ﺧﺳﺮ ﺧﯾل اﯾن زن در ﻣﻧطﻘﻪ ﻣﯾوﻧد
ﺑودوﺑﺎش داﺷﺗﻧد ﮐﻪ ﺗﺎ ھﻧوز ﻗﻠﻌﻪ وﮐﺎرﯾﺰی ﺑﻧﺎم آﻧﮫﺎ درآﻧﺟﺎ ﻣوﺟود اﺳت .اوﻻدۀ
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ﺳﺮدار ﺟﻣﻌﻪ ﺧﺎن ﺗﺎ ﯾﺎزده ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻧﮔﺎرش اﯾن رﺳﺎﻟﻪ )دﮐﺎرﻧﺎﻣو ﻣﯾﺮﻣﻧﯽ(
درﻣﯾوﻧد ،ﮐﺎرﯾﺰ ﺳﺮدار ﺟﻣﻌﻪ ﺧﺎن راﮐﻪ ﺑﻧﺎم »ﮐﺎرﯾﺰک« ﺷﮫﺮت دارد ،در
اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد.
درﺳﺎل۱۲۹۷ھﺟﺮی ﻗﻣﺮی ،ﭘﺎﻧﺰده ﺗن از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻏﺎزی در دﺷت
ﻣﯾوﻧد ﺷب را ﺑﻪ ﻧﯾت ﺟﻧگ ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾس ﺑﻪ ﺳﺣﺮ ﻣﯽ آورﻧد .آﻧﮫﺎ ﻋﻘﯾده داﺷﺗﻧد ﮐﻪ:
در ﺷب ﭘﺎﻧﺰدھم ﺑﺮات روزی ﺗﻣﺎم ﺳﺎل ھﺮﯾک از آﻧﮫﺎ ﻣﮫﺮ واﻣﺿﺎ ﻣﯾﺷود،
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 :

ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘـــــرﻧگ ﻟﻪ ُﻣﻠﮐﻪ ﺑﺎ ﺳــو
ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾږدو ﭘرﺧﭘل وطن ﺑﺎﻧدی ﺳروﻧﻪ
)ﺗﺮﺟﻣﻪ :ﯾﺎ اﻧﮔﺮﯾﺰھﺎرا از وطن ﺑﯾﺮون ﻣﯽ اﻧدازﯾم ﯾﺎﮐﻪ ﺳﺮﺧود را ﺑﺮای
وطن ﻓدا ﺧواھﯾم ﮐﺮد(.
روزھﻔدھم ھﻧوزآﻓﺗﺎب طﻠوع ﻧﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﻏﺎزﯾﺎن ﺑﻪ اﻣﯾد ﭘﯾﺮوزی
ﺑﺮدﺷﻣن  ،ﺻﻔوف ﺧود را ﺑﺮای ﺟﻧگ ﻣﻧظم ﮐﺮدﻧد.ﻏﺎزﯾﺎن ﺑﺎ ﺗوﮐل ﺑﻪ ﺧدا ﮐﻣﺮ
ھﻣت ﺑﺮای آزادی وطن ﺑﺳﺗﻪ ﺑودﻧد و اﯾن ﺣق آﻧﮫﺎ ﺑود ،ﻣﮔﺮ دﺷﻣن) اﻧﮔﺮﯾﺰھﺎ(
ﺗﺳﺧﯾﺮﺳﺮزﻣﯾﻧﮫﺎی دﯾﮔﺮان وﮐﺷﺗﺎر ﻣداﻓﻌﯾن را ﺣق ﺧود ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد .آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺗوﭘﮫﺎ،
وﺗﻔﻧگ ھﺎی ﻋﺻﺮی وﻣﮫﺎرﺗﮫﺎی ﺟﻧﮔﯽ ﺧود ﺗﮐﯾﻪ داﺷﺗﻧد .اﻧﮔﺮﯾﺰھﺎی ﻣﻐﺮورﮐﻪ
آذان ﻏﺎزﯾﺎن اﻓﻐﺎن را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﺑﺳﺮﻋت ﺻﻔوف ﺟﻧﮔﯽ ﺧود را ﺑﺳوی ﻣﯾدان ﺟﻧگ
ﺑﺣﺮﮐت آوردﻧد.
روز ھﻔدھم ﺑﺮات در دﺷت ﻣﯾوﻧد ،روز اﻣﺗﺣﺎن ﺻﺑﺮ وﺛﺑﺎت ﺟواﻧﺎن وطن
ﺑود .دﺷت ﻣﯾوﻧد در ﻣﯾﺎن دود وآﺗش ﺑﺎروت ﺟﻧگ ﺗﯾﺮه وﺗﺎر ﻣﯽ ﻧﻣود .ﺟواﻧﺎن
ھﺮطﺮف ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺎﺧﺗﻧد وﺧوﻧﺷﺎن ﺑﮫﺮﺳو ﺟﺮﯾﺎن داﺷت .ﯾﮐﺳواﮔﺮ ﺗوﭘﮫﺎ وﺗﻔﻧﮔﮫﺎ
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ﺟﺎن از ﺑدن ﺟواﻧﮫﺎ ﻣﯾﮔﺮﻓت ،از ﺳوی دﯾﮔﺮ ﮔﺮﻣﯽ طﺎﻗت ﻓﺮﺳﺎی روزﭘﻧﺟم ﻣﺎه
اﺳد ﺻﺑﺮوطﺎﻗت ﺟواﻧﺎن را ﻣﯽ آزﻣود.در ﺳﺎﻋت ده ﺻﺑﺢ ﮔﺮﻣﯽ دﺷت ﻣﯾوﻧد ﺑﻪ
ﭼﮫل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔﺮاد ﺑﺎﻻرﻓت وﭼون ﺗﺎﺑﻪ داغ ﮔﺮدﯾد.ھﺮﻗدر آﻓﺗﺎب ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽ
آﻣد ،ﮔﺮﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﯾﺷد و طﺎﻗت ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن طﺎﻗﺗﺮ ﻣﯾﮔﺮدﯾد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮔﺮ
ﺗوان ﻓﺮﯾﺎد ﷲ اﮐﺑﺮ ﻧداﺷﺗﻧد .زﺑﺎﻧﮫﺎ ﺧﺷﮐﯽ ﻣﯾﮐﺮد و ﺑﮐﺎم ﻣﯽ ﭼﺳﭘﯾد وﺗف
ازدھﺎن ﺷﺎن ﻧﯾﺰ ﺑﺧﺎر ﮐﺮده ﺑود .ﻣﺑﺎرزان در ﻋﺮق ﺧود ﻏﺮق و از اﺳﭘﺎن ﺷﺎن
ﻧﯾﺰ ﻋﺮق ﺟﺎری ﺷده ﺑود.
در اﯾن ﻣﯾدان آﺗش وﺧون ،ﺑﻌﺿﯽ از زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻧﯾﺰ دﯾده ﻣﯽ ﺷدﻧد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻪ ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﺗﺷﻧﻪ آب ﻣﯾدادﻧد و ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺗوس وﺑﺎروت ﻣﯾﺮﺳﺎﻧدﻧد
وﺑﻌﺿﯽ ھم ﺑﺮای ﺗﺷﺟﯾﻊ ﺟواﻧﺎن »ﻟﻧډی« وﺗﺮاﻧﻪ ھﺎی ﺣﻣﺎﺳﯽ ﻣﯾﺧواﻧدﻧد.
"ﻏﺎزی ﺳﺮدارﺧﺎﻧم" در ﻗﻠﻌﻪ ﺧود ﺑود و ﺑﻪ ده ﻧﻔﺮاز زﻧﺎن ﻗﻠﻌﻪ وظﯾﻔﻪ
داده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن دﺷت ﻣﯾوﻧد ﻧﺎن ﭘﺧﺗﻪ ﮐﻧﻧد .ھﻧوز آﻓﺗﺎب ﻏﺮوب
ﻧﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺮج ﻗﻠﻌﮥ ﺧود ﺑﺎﻻ رﻓت ﺗﺎ ﻣﯾدان ﺟﻧگ را ﻧظﺎره ﮐﻧد .ﻧﺎﮔﺎه
ﻣﺗوﺟﻪ ﺷد ﮐﻪ ﻏﺎزﯾﺎن از ﺷدت ﺗوپ وﺗﻔﻧگ دﺷﻣن ﻣﺟﺑور ﺷده اﻧد ﺑﻪ ﻋﻘب
ﺳﻧﮔﺮھﺎی ﺧود ﭘﻧﺎه ﺑﮔﯾﺮﻧد .ﻏﺎزی ﺳﺮدارﺧﺎﻧم ﮐﻪ اﯾن ﻣﻧظﺮه دﻟﺧﺮاش را ﻣﺷﺎھده
ﻧﻣود طﺎﻗﺗش طﺎق ﺷد و ﺑﻪ داﺧل ﻗﻠﻌﻪ رﻓت و اﺳﻠﺣﻪ ای راﮐﻪ داﺷت ﺑﺮ داﺷت
وﭼﺎدر را ﺑﺮ دور ﺳﺮ ﭘﯾﭼﺎﻧد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋت ﺧود را ﺑﻪ ﻣﯾدان ﻧﺑﺮد رﺳﺎﻧﯾد و
ﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ دﺷﻣن ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻧﻣود .وﻗﺗﯽ آﻓﺗﺎب ﻏﺮوب ﻣﯾﮐﺮد ،ﮐﺎﺳﻪ
ﺑﺧت دﺷﻣن ﻧﮔون ﺷد و ﭘﺎ ﺑﻪ ﻓﺮارﺑﺳوی ﻗﻧدھﺎرﻧﮫﺎدﻧد.
ﺷﺎم ھﻧﮔﺎم ﮐﻪ اﯾن زن ﺷﺟﺎع دوﺑﺎره ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮﻣﯾﮔﺷت ﯾک ﺗﻔﻧگ وﯾک
اﺳپ اﻧﮔﯾﺳﮫﺎ را ﺑطور ﻏﻧﯾﻣت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود وﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ آورد .اﯾن ﺗﻔﻧگ ﻏﻧﯾﻣت
ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣدﺗﮫﺎ در ﻧﺰد اوﻻدۀ 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
ﻣﺣﻣداﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﻟودﯾن ،رواﯾت ﮐﺮده ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﻗﺑل)(۱۹۸۰
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درﺑﻐﻼن وﻓﺎت ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد،ﺣﺎﺟﯽ ﻣﺣﻣداﺑﺮاھﯾم ﺧﺎن ﯾﮐﯽ
ازرﺟﺎل ﻣﻌﺰز وﻧﺎﻣدار ﺧﺎﻧدان ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدرﻓﯾق ﺧﺎن ﺑود .وی ﺑﺮای ﻣﺮﺣوم
اﺳﺗﺎد رﺷﺎد ﺣﮐﺎﯾت ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ اﯾن ﺧﺎطﺮه ﺣﻣﺎﺳﯽ ﺗوﺳط ﻣﻼ ﻣﯾﺮﯾﺣﯾﯽ ﺑﺎﺷﻧدۀ
ﻗﺮﯾﻪ ﻣﻼﺷﮐور واﻗﻊ در ﺧﺎﮐﺮﯾﺰ ﻗﻧدھﺎرﺑﻪ ﻧظم درآﻣده اﺳت .ﻣﺮﺣوم
رﺷﺎدﻋﻼﻗﻣﻧد 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 ﮐﻼ ﭘﻪ ﻧﯾت دﺟﻧگ
ﻧﺎزﯾژه ﭘﻪ ﻣﯾوﻧده!
 -١د ې ووﯾل :ﻣﺎوﻟﯾدی ﮔوﻟﯽ دﭘرﻧﮔﯾﺎﻧو
ﻣرﮔﯽ دی دﻏﺎزﯾﺎﻧو
ځواﻧﺎن دی ﭼﯽ رژﯾژی دوطن ﭘر ﻧﺎم وﻧﻧگ
ودا ځﯽ ﻟﻪ ژوﻧده!
 -٢ځواﻧﺎن دی ﻗﺗل ﮐﯾژی
ﻟﺷﮐر دﭘرﻧگ رازی ﻣﯾدان ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏورزﻧگ
ﺑﯾﻠﯾژی ھﺎر ﻟﻪ ﻗﻧده!
 -٣دې ووﯾل:ﻣﺎوﻟﯾده ﻏﺎزﯾﺎن دﮐﻧدھﺎر
ﺗﯾرﯾژی وار ﭘﻪ وار
ځواﻧﺎن ﻟﻐړی ﭘﻪ وﯾﻧوﮐﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﭘرﻧگ
ﭘرﻧگ ﺗپ ﮐﯽ ﺧﺎوﻧده!
ﭘﺎﯾﺎن ۲دﺳﻣﺑر۲۰۰۸
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کارنامۀ الماسه ،مادر ۶٠ساله
درجنگ دوم افغان وانگليس
) ٢دسمبر(١٨٧٩
مقدمه:
ﺗـــﺻﺎدف ﻋﺟﯾﺑــــﯽ اﺳـــت ،ﮔــــوﺋﯽ ﺗـــﺎرﯾﺦ ﺗﮐﺮارﻣﯾــــﺷود .درﺗــــﺎرﯾﺦ
۲ﻧوﻣﺑﺮ ۱۸۴۱ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺑﺮﺿد ﻗﺷون اﻧﮔﻠﯾس ،دﺳت ﺑﻪ ﯾک ﻗﯾﺎم ﻋﻣوﻣﯽ زدﻧد و
در ﺗﻣﺎم ﻣﯾداﻧﮫﺎی ﻧﺑﺮد اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ راﺑـﺎ ﺷﮐـﺳت ﻣواﺟـﻪ ﺳـﺎﺧﺗﻪ ﻣﺟﺑـور ﺑـﻪ ﺧـﺮوج
ﻓوری از ﮐﺷور ﻧﻣودﻧد .واﯾﻧـک  ۳۵ﺳـﺎل ﺑﻌـد از آن،در ۲دﺳـﻣﺑﺮ۱۸۷۹ﯾـک ﺑـﺎر
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.
ﺑﻘــول ﻣﺮﺣــوم ﻏﺑــﺎر" :اﯾﻧــک از آﻏــﺎزورود ﻗــﺷون دﺷــﻣن درﮐﺎﺑــل ۵۵
روزﻣﯾﮔذﺷت .درطﯽ اﯾن ﻣدت ﻣﺮدم دور وﻧﺰدﯾک ﮐﺎﺑـل در ﺻـدد آﻣـﺎدﮔﯽ ﺑـﺮای
ً
ﺧﺻوﺻﺎ ﮐﻪ زﻣﺳﺗﺎن رﺳﯾده ﺑود ودھﻘﺎﻧـﺎن ﮐـﺷوراز ﮐـﺷت
دﻓﻊ اﻧﮔﻠﯾس ﺑﺮآﻣدﻧد.
وﮐﺎر ﺧود ﻓﺎرغ ﺷده ﺑودﻧد.ﭘس ھﻣﯾن ﮐﻪ ﺗﺑﻌﯾد اﻣﯾﺮﻣﺣﻣدﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ﺑﻪ ھﻧد ﻋﻣﻠﯽ
ﺷد)اول دﺳﻣﺑﺮ(آﺧﺮﯾن ﭘﺮده ﺗظﺎھﺮ ورﯾﺎﮐﺎری اﻧﮔﻠﯾس از ھم درﯾد وﻣـﺮدم از ﺟـﺎ
ﺑﺮآﻣدﻧد .درﮐﺎﺑل وﮐوھدﻣن وﮐوھﺳﺗﺎن ﺑﺮھﺑﺮی ﻣﺣﻣدﮐﺮﯾم ﺧﺎن اﻓﺳﺮﻧظﺎﻣﯽ،ﻏﻼم
ﺣﯾـــدرﺧﺎن ﮐـــﺎﺑﻠﯽ ،ﻣﯾﺮﺑﭼـــﻪ ﺧـــﺎن ﮐوھـــداﻣﻧﯽ،ﻣﯾﺮﻏﻼم ﻗﺎدرﺧـــﺎن اوﭘﯾـــﺎﻧﯽ
ﺑﺮادرﭘﺮوﯾﺰﺷﺎه ﺧﺎن ﭘﻐﻣﺎﻧﯽ -در ﺗﮔﺎو وﻧﺟﺮاب ﺑﺮھﺑﺮی ﻣﺣﻣدﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ﺻﺎﻓﯽ
وﺑــﺮادرش ﻣﺣﻣدﺷــﺎه ﺧــﺎن-درﻟــوﮔﺮ ﺑﺮھﺑــﺮی ﻏــﻼم ﺣﯾــدر ﺧــﺎن ﭼﺮﺧــﯽ) ﺑﻌــد
ﺳﭘﮫﺳﺎﻻر( ،ﺳﻣﻧدرﺧﺎن وﻣﺣﻣدﺣـﺳن ﺧـﺎن ﻟـوﮔﺮی -در ﻣﯾـدان ووردک ﺑﺮھﺑـﺮی
ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن وردک -در ﻋﺰﻧـﻪ وزاﺑﻠـﺳﺗﺎن ﺑﺮھﺑـﺮی ﻣﻼدﯾـن ﻣﺣﻣـدﺧﺎن
اﻧدری ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﻼ ﻣـﺷک ﻋـﺎﻟم ،ﻋﺑـداﻟﻘﺎدرﺧﺎن ﻏﺰﻧـوی ،ﻣـﻼ ﻋﺑـداﻟﻐﻔورﺧﺎن
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ﻟﻧﮔﺮی .ﮔل ﻣﺣﻣدﺧﺎن اﻧدری -در ھـﺮات ﺑﺮھﺑـﺮی ﻧﺎﯾـب ﺳـﺎﻻر ﺣﻔـﯾظ ﷲ ﺧـﺎن
وﺳــﺮدارﻣﺣﻣداﯾوب ﺧــﺎن -در ﻧﻧﮔﺮھــﺎر ﺑﺮھﺑــﺮی ﻋــﺻﻣت ﷲ ﺧــﺎن ﺟﺑــﺎر ﺧﯾــل
وھﻣﭼﻧﯾن ده ھﺎ رھﺑﺮ دﯾﮔﺮ -اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺮدم ﺷﺮوع ﺷد.
ﭘﯾﺷﺮوان اﯾن اﻧﻘﻼب ﻣﻠﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -طورﯾﮐـﻪ ﻣـﺷک ﻋـﺎﻟم ﺑـﻪ ﺳـﺮدار
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﺳﻪ ھـﺰار ﻧﻔـﺮ
ﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺧﺎن ﺣﺎﮐم اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن در ﻏﺰﻧﻪ ﮔﻔت:
ﻣﯽ ﺷد.دراول دﺳﻣﺑﺮ ﺗﺑﻌﯾد اﻣﯾﺮﻣﺣﻣدﯾﻌﻘوب ﺧﺎن اﻓواه ﺷد .ودر دوم دﺳﻣﺑﺮ ﻣـﻼ
ﻣﺷک ﻋﺎﻟم درﻏﺰﻧﻪ ﺟﮫﺎد در ﻣﻘﺎﺑل ﻓﺮﻧﮔﯽ را اﻋﻼم ﮐﺮد.دﺳﺗﻪ ﺟﺎت داوطﻠـب در
ھﺮﺟﺎ ﺗﺷﮐﯾل وﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑطـﺮف در ﺣﺮﮐـت اﻓﺗﺎدﻧـد .اﯾـن ﺳـﭘﺎه ﻓـداﮐﺎر ﮐـﻪ ﻓﺎﻗـد
ﺗوﭘﺧﺎﻧﻪ وﺟﺑﺎﺣﺎﻧﻪ وﻣﺧﺎذن آذوﻗﻪ ﺳﯾﺎرﺑود ،ﻓﻘط ﺗﻔﻧﮔﯽ در ﺷﺎﻧﻪ و ﯾـﺎ ﺳـﯾﻼوه ﯾـﯽ
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
آﺳﻣﺎﺋﯽ را درﻏﺮب ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﺑﺎ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ھﻣﺟوار آن اﺷﻐﺎل ﻧﻣﺎﯾﻧـد .وﻣﺑـﺎرزﯾن
ﭘﻐﻣﺎﻧﯽ وارﻏﻧده ﺷﯾﺮدروازه وﺗﺧت ﺷﺎه در ﺟﻧوب ﻏﺮﺑﯽ ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل وھﻣـﻪ ﻧﻘـﺎط
ﺣﺎﮐﻣﻪ را در دﺳت ﮔﯾﺮﻧد.ﺟﻧﮔﺎوران ﺗﺮه ﺧﯾل وﺑت ﺧﺎﮐﯽ وﺑﮔﺮاﻣﯽ ﺗﭘـﻪ ھـﺎی ﯾـک
ﻟﻧﮔﻪ وﺳﯾﺎه ﺳﻧگ را درﺷـﺮق ﺷـﮫﺮ ﮐﺎﺑـل ﻣـﺳﺗﺣﮐم ﺳـﺎزﻧد .ﻣـﺮدم ﻣﯾـدان ووردک
وﻏﺰﻧﻪ از ﺗﻧﮔﻪ ﮔذرﮔﺎه ﺳﺮ راﺳت در داﺧل ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﺑﺮﻗﺷﻠﻪ دﺷﻣن در ﺷﯾﺮﭘور
ھﺟوم ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺟﻧﺮال راﺑﺮﺗس )آﻧﮐﻪ ﺑﺧوﻧﺧواھﯽ ﮐﯾوﻧـﺎری ،ﺑﺎﻻﺣـﺻﺎر ﮐﺎﺑـل را وﯾـﺮان
ﮐـــﺮد وﺳـــﻪ ﺗـــن ازﺳـــﺮان ﺣﻣﻠـــﻪ ﺑﺮﮐﯾوﻧـــﺎری ﭼـــون:ﺟﻧـــﺮال ﺧـــﺳﺮوﺧﺎن
ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ،ﻣﺣﻣداﺳـــﻠم ﺧـــﺎن ﮐوﺗـــوال وﺳﺮدارﺳـــﻠطﺎن ﻋﺰﯾﺰﺧـــﺎن ﭘـــﺳﺮﻧواب
ﻣﺣﻣــدزﻣﺎﻧﺧﺎن را ،ﺑــﻪ دارزد-ﻏﺑــﺎر (۶۲۴/ﺑــﺎ دﺳــﺗﯾﺎری ﺟواﺳــﯾس ﺧــود ﻣﻧﺟﻠــﻪ
ﺳﺮدار وﻟﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﻻﺗﯽ وﺳﺮدار ﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺧﺎن از ﻧﻘﺷﻪ ﺳﭘﺎه ﻣﻠﯽ ﺧﺑﺮﺷـد
وﺑﺎ ﻋﺟﻠﻪ ﯾک ﻗطﻌﻪ از ﺳﭘﺎه را ﺑﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺑﺮﯾﮔﯾد ﻣﯾﮐﻔﺮﺳـن وﺳﺮدارﻣﺣﻣدﺣـﺳن
ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑل ﺟﺑﮫﻪ ﺷﻣﺎل)ﮐﺎرﯾﺰﻣﯾﺮ(ﺳوق ﻧﻣود.ﺳﺗون دﯾﮔﺮرا ﺑﻘوﻣﺎﻧداﻧﯽ ﺑﺮﮔﯾـد ﺑﯾﮐـﺮ

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

١٢٩

وﺳــﺮدار ﻋﺑــدﷲ ﺧــﺎن ﭘــﺳﺮﺳﺮدار ﺳــﻠطﺎن اﺣﻣــدﺧﺎن ﻏــﺎزی در ﺟﺑﮫــﻪ ﻏــﺮب
)ارﻏﻧده( ﺳوق داد ﺗﺎ ازاﺗﺻﺎل ﻗـوای ﻏﺰﻧـﯽ ﺑـﺎ ﻗـوای ﮐوھـﺳﺗﺎن وﻗـوای ﭘﻐﻣـﺎن
وارﻏﻧده ﺑﺎ ﻗوای ﻣﯾدان ووردک ﺟﻠوﮔﯾﺮی ﮐﻧد وﺧود ﺑﺷﮐل ﻗـوت اﻟظﮫـﺮ درﻗـﺷﻠﻪ
ﺷﯾﺮﭘورﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد.
ھﻣﯾﻧﮐﻪ دﺳﺗﻪ ﺟﺎت ﻣﺟﺎھدﯾن ﭘﻐﻣﺎن ﺑﺮھﺑﺮی ﺑﺮادرﭘﺮوﯾﺰ ﺷـﺎه ﺧـﺎن آﻣـﺎده
ﺣﺮﮐت ﺟﺎﻧب ﮐﺎرﯾﺰ ﻣﯾﺮﺷدﻧد ،ﻣﯾﮐﻔﺮﺳن ﺑﺳﺮﻋت ﺑﺎﻻی ﮐـﺎرﯾﺰ ﻣﯾـﺮ ﺣﻣﻠـﻪ ﮐـﺮد.
ﻣﯾﺮﺑﭼﻪ ﺧﺎن ﺗﺎ ﺗـﺎرﯾﮐﯽ ﺷـب  ۹دﺳـﻣﺑﺮﺑﺎ دﺷـﻣن ﺗوﭘﺧﺎﻧـﻪ دار رزم داد و در ۱۰
دﺳــﻣﺑﺮدر ﻗﻠﻌــﻪ ھــﺎی ﻣــﺎﺣول ﮐــﺎرﯾﺰ ﻣﯾــﺮ ﺑــﺎ ﻗــوای ﺧــود ﻣﻌــﺳﮐﺮﮔﺮﻓت .در۱۱
دﺳﻣﺑﺮﻗوای ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن وارد ﻗﻠﻌـﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﺷـد.راﺑـﺮﺗس اﻣﺮﮐـﺮد ﮐـﻪ
ﻣﯾﮐﻔﺮﺳن از ﺟﻧﺎح راﺳت)ﮐﺎرﯾﺰﻣﯾﺮ(ﺑﺮﺳﭘﺎه ﻣﻠﯽ ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧد وﻗوای ﺟﻧـﺮال ﻣﯾـﺳﯽ
از ﺟﻧﺎح ﭼپ) ﻗﺷﻠﻪ اﻓﺷﺎر( ﺑﺎ ﻣﯾﮐﻔﺮﺳن ﻣﺗـﺻل ﮔﺮدد،وﻟـﯽ ﭼﻧـﯾن ﻧـﺷد .ﻣﯾﺮﺑﭼـﻪ
ﺧﺎن ﺑﺎ ﻗواﯾش ﺑﻪ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﺮق آﺳﺎ ﺑﺮﺳﺮﻣﯾﮐﻔﺮﺳن ﭘﺮداﺧت .ﺟﻧـﺮال ﻣﺟـﺎل ﺣﺮﮐـت
وﻋﻘــب ﻧــﺷﯾﻧﯽ ﻧﯾﺎﻓــت.درﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ ﻗــوای ﻣﺣﻣــدﺟﺎﻧﺧﺎن ﻗطﻌــﺎت ﻣﯾــﺳﯽ را
زﯾﺮﺿـﺮﺑﺎت ﺗﺑـﺎھﮐﻧﯽ ﻗـﺮارداده ﺑـود .در ﺗﻣـﺎم اﯾـن ﻣﯾـداﻧﮫﺎی ﺟﻧـگ ﺳـﭘﺎه دﺷـﻣن
ﺑﺳﺧﺗﯽ ﮐوﻓﺗﻪ ﺷد وﺗﻠﻔﺎت ﺳﻧﮔﯾﻧﯽ ﺑﺮداﺷت )"....ﻏﺑﺎر ،ص(۶۲۶
ﻏﺑــﺎرﻣﯽ ﮔوﯾــد  :در ﻧﺰدﯾﮐــﯽ ﻗﻠﻌــﻪ ﻗﺎﺿــﯽ ﺟﻧــگ ﺷــدﯾدی ﺑــﯾن ﺳــﭘﺎه ﻣﻠــﯽ
وﻗﺷون ﺟﻧﺮال راﺑﺮﺗس رﺧداد .اﯾن ﺟﻧگ ﺑﺣدی ﺷدﯾد ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ ﺟﻧگ ﺗـن
ﺑﻪ ﺗن ﻣﻧﺟﺮ ﮔﺮدﯾد.راﺑﺮﺗس در ﺗﻣﺎم ﻣﺣﺎذات اﻣﺮﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ ﺑﯽ درﻧگ ﺑﻪ ﺷـﯾﺮﭘور
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
اﺧﺗﯾﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد .او ﺑﻪ ﻗـوای ﺷﯾﺮﭘوردﺳـﺗور داد ﮐـﻪ دﺳـﺗﻪ ﺟـﺎت ﺳـواره اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ
درﺗﻧﮔﻪ ﮔـذرﮔﺎه و دھﻣﺰﻧـگ ﻣوﻗـﻊ ﮔﺮﻓﺗـﻪ ،ﺧـط ﻋﻘـب ﻧـﺷﯾﻧﯽ ﺳـﭘﺎه اﻧﮔﻠﯾـﺳﯽ را
ﻣﺣﺎﻓظت ﮐﻧﻧد.اﻣﺎ ﺟﻧﺮال راﺑـﺮﺗس ﻗﺑـل از آﻧﮐـﻪ ﺳـﺗوﻧﮫﺎی اﻋﺰاﻣـﯽ او ﻣوﻓـق ﺑـﻪ
ﻓﺮارﺷوﻧد ،ﺧودش ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎراول ﻣﺣوﺷدن اردوی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ را ﺑـﻪ ﭼـﺷم ﺧـود
ﻣﯽ دﯾـد ،ﭘـﺷت ﺑـﻪ ﮐـﺎرزار داد وﺑﺮاﺳـپ ﻣﻣﺗـﺎزﺧود ﻗﻣﭼـﯾن ﮐـﺷﯾد .اﯾـن ﺟﻧـﺮال
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ﻣﺷﮫوراز روی ﻧﻌش ﮐـﺷﺗﻪ ﺷـدﮔﺎن ﺳـﭘﺎه ﺧـود اﺳـپ ﻣـﯽ ﺗﺎﺧـت وروﺑـﻪ ﺟﺎﻧـب
ﺷــﯾﺮﭘور ﻣﺛــل ﻣــﺮغ ﭘــﺮواز ﻣــﯽ ﮐــﺮد.درﺣــﺎﻟﯽ ﮐــﻪ از ﺗﻣــﺎم ﻗــﺷون او ﻓﻘــط
۴۰ﺳوارﻣوﻓق ﺑﻔﺮاردرﻋﻘب اوﺷدﻧد.ﺟﻧـﺮال ﭼﻧـﺎن ﺗﺮﺳـﯾده ﺑـود ﮐـﻪ ﺗـﺎ ﺷـﯾﺮﭘور
ﻧﺮﻓت و در دھﻣﺰﻧگ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﯾﮐﯽ از روﺳﺗﺎﺋﯾﺎن ﭘﻧـﺎه ﺑـﺮد وﺳـﭘﺎھﯾﺎن او ﺑـﺮ روی
ﺑﺎﻣﮫـــﺎ ﺑﺮآﻣـــده ﺑـــﻪ ﻣﺣﺎﻓظـــت از او ﭘﺮداﺧﺗﻧـــد وھﻣﯾﻧﮐـــﻪ ﺷـــب ﻓﺮارﺳـــﯾد راه
ﺷﯾﺮﭘوردرﭘﯾش و در آﻧﺟﺎ ﺗﺣﺻن ﮔﺮﻓت) .ﻏﺑﺎر ،ص ( ۶۲۷
دراﯾن ﻗﯾﺎم ،ﯾﮐﯽ از ﻣﯾدان ھـﺎی ﺧـوﻧﯾن ،ﻧﺑـﺮد ﻗﻠﻌـﻪ ﻗﺎﺿـﯽ ﺑـﺎ اﻧﮔﻠﯾـﺳﮫﺎ
ﺑودﮐﻪ درآن ﯾک ﻣﺎدر دﻟﯾﺮ ۶۰ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯾﺰ ﺷﺮﮐت داﺷت .اﯾن ﻣﺎدرﻏﯾورﻣـﺷﮫور ﺑـﻪ
"ﻏــﺎزی ادی" ﺑــود .ﺳﺮﮔذﺷــت او را از ﻗــول داﻧــﺷﻣﻧدﻧﺎﻣدار ﮐــﺷورﻣﺮﺣوم
اﮐﺎدﻣﯾﺳﯾن رﺷﺎد ﺑﻪ ﺑﺎزﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﮔﯾﺮﯾﯾم.

الماسه يا غازی ادې:
ﻣﺮﺣوم ﻋﻼﻣﻪ رﺷﺎد ،درﭘﺎﯾﺎن ﻋﻣﺮ ﭘﺮﺑﺎرش ﮐﺗﺎﺑﯽ در ﻣورد زﻧﺎن
ﻧﺎﻣدارﮐﺷورزﯾﺮﻋﻧوان"دﮐﺎرﻧﺎﻣو ﻣﯾرﻣﻧﯥ")زﻧﺎن ﺻﺎﺣب ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ( ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ
ﺑﻌد از ﻣﺮﮔش درﺳﺎل ۲۰۰۵ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده اﺳت .دراﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﻌدادی از زﻧﺎن
دﻟﯾﺮ اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده اﻧد .ﯾﮐﯽ از اﯾن زﻧﺎن ھﻣﯾن ﻏﺎزی ادی ﻣﯽ
ﺑﺎﺷد.
ً
اﺻﻼ از ﮐﺗواز وﻻﯾت ﻏﺰﻧﯽ
ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻧوﺷﺗﻪ ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد ،ﻏﺎزی ادی
وﻣﻌﺮوف ﺑﻪ اﻟﻣﺎﺳﻪ ﺑود .اﯾن ﻧﺎم از آﻧﺟﮫت ﺑﺮاﯾش داده ﺷده ﺑود ﮐﻪ زﻧﯽ ﺧوش
ﺻورت و ﭘﺎک ﺳﯾﺮﺗﯽ ﺑوده اﺳت .ﺷوھﺮش ﺣﺑﯾب ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯾﺷد ﮐﻪ در ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم
ﻣﺣل ﺑﻪ ﺣﺑﯾب ﮐﺎﮐﺎ ﺷﮫﺮت داﺷت.اﯾن زن وﺷوھﺮ ﻓﺮزﻧدی داﺷﺗﻧد ﺑﻧﺎم ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ
ﺧﺎن وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻏﺎزی ادی در ﻣﯾﺎن اھل ﻗﺮﯾﻪ ﺑﻧﺎم ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺧﺎن ﻧﯾﺰ ﻧﺎﻣﯾده
ﻣﯾﺷد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ درﺳﺎل  ١٢٩٤ھﺟﺮی)۱۸۷۷م( وﻗﺗﯽ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﺑﺮ ﭘﯾوار
ﺣﻣﻠﻪ ﮐﺮدﻧد ،ﻏﺎزی ادی درآن ﺟﻧگ ﺷﺮﮐت داﺷت.او دوﮔوﺷﻪ ﭘﺎﺋﯾن ﭼﺎدرش را
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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
دﺳت داد ،اوﺗﻔﻧگ و»ﮐﺗﺎروزﻣﻪ« ﭘﺳﺮ ﺟواﻧش را ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ اﻧداﺧت و ﻣﺎﻧﻧد ﯾک
ﻣﺮد در ﺻف ﻣﺑﺎرزﯾن ﻗﺮارﮔﺮﻓت.ﻏﺎزی ادی در ﻧﺷﺎﻧﻪ زدن ﻣﮫﺎرﺗﯽ ﺗﺎم داﺷت
وھﺮﮐﻪ را ھدف ﻣﯾﮔﺮﻓت ،ﺗﯾﺮش ﺧطﺎ ﻧﻣﯽ رﻓت .ﻏﺎزی ادی در ﺟﻧگ ﺧوﺷﯽ
ﻟوﮔﺮ ،و ﭼﮫﺎرآﺳﯾﺎب وﺳﻧگ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷﺮﮐت داﺷت وﺷﺮﮐت او ﺳﺑب ﻏﻠﯾﺎن روﺣﯾﻪ
ﺟﻧگ آوری ﺟواﻧﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻣن ﻣﯾﮔﺷت .در ﺟﻧگ ﺳﻧگ ﻧوﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی
ﻧﻧﮔﺮھﺎر ﺑﺎ ﻗوای ﮐﺗوازوﭘﮐﺗﯾﺎ ﯾﮐﺟﺎ ﺷده ﺑود،ﻏﺎزی ادی از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و دو دﺳت
ﺑطﺮف آﺳﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﻧﻣود و ﻣﻧﺎﺟﺎت ﻧﻣود":ای ﺧداوﻧد ! ﻣن ﺑرای رﺿﺎ و
ﺣﻔظ دﯾن ﺗو ﺑﻪ اﯾن ﺟﻧگ آﻣده ام ،ﺧداوﻧدا ﺗو ﺑﻣن اﯾن ﺗواﻧﺎﺋﯽ را
ارزاﻧﯽ ﮐن ﺗﺎ دﺷﻣﻧﺎن دﯾن را ﻧﺎﺑود و ﺷرف وﻧﻧگ ﻏﺎزﯾﺎن را
ﻧﮔﮫدارم".
دﻋﺎی ﻏﺎزی ادی ﺑﺮﻏﺎزﯾﺎن ﺗﺎﺛﯾﺮ ﻋﺟﯾﺑﯽ ﻧﻣوده آﻧﮫﺎ را ﺑﺮای ﺟﻧگ ﺑﺎ
دﺷﻣن ﺗﺣﺮﯾص ﻧﻣود .ﺑﻌد از ﺟﻧگ ﺳﻧگ ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ ﻗوای ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣدﺟﺎﻧﺧﺎن
وردک ﺑﻪ ﻣﯾدان رﺳﯾدﻧد .وﺟﻧﮔﺟوﯾﺎن ﭘﮐﺗﯾﺎ وﮐﺗواز ﻧﯾﺰاز ﺳﻧگ ﻧوﺷﺗﻪ وﭼﮫﺎر
آﺳﯾﺎب ﺑﻪ ﭼوک ارﻋﻧده وارد ﺷدﻧد" .اﻟﻣﺎس ادی" ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾن وﻗت ﺑﻪ "ﻏﺎزی
ادی" ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود ،وﺳﻧش ﺑﻪ ﺷﺻت ﺳﺎل رﺳﯾده ﺑود ،ﺧود را ﺑﻪ ﻟﺷﮐﺮ
ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن رﺳﺎﻧﯾد .در ﺟﻧگ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ﺷﮫﺎﻣت اﯾن زن در ﺟﻧگ و ﺗﺷﺟﯾﻊ
ﻏﺎزﯾﺎن اﻓﻐﺎن ﺟوش و وﻟوﻟﻪ ﻋﺟﯾﺑﯽ در ﻣﯾﺎن ﻣﺟﺎھدان ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻣود ،ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮐﺳت دﺷﻣن اﻧﺟﺎﻣﯾد .در اﯾن ﺟﻧگ ﻧﺎم ﻏﺎزی ادی درﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎم ﻣﺑﺎرزان
ﺑﺮﺳﺮزﺑﺎﻧﮫﺎ اﻓﺗﺎد .ﻗﺑل از اﯾن ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺑﺎرزان ﮐﺗواز وﭘﮐﺗﯾﺎ ﻏﺎزی ادی را ﻣﯽ
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،وﻟﯽ اﮐﻧون ھﻣﻪ ﻏﺎزﯾﺎن از دﻟﯾﺮی وﺷﮫﺎﻣت ﻏﺎزی ادی ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد و او
راﺣﺮﻣت ﻣﯾﮔذاﺷﺗﻧد.
ﻣﯾﮔوﯾﻧد وﻗﺗﯽ ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن وردگ ﺷﺟﺎﻋت ودﻻوری ﻏﺎزی ادی
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را دﯾد ،او را ﻧﺰد ﺧود ﺧواﺳت و ﯾک رأس اﺳپ ﺑﻪ او ﺑﺧﺷش ﻧﻣود و ﺑﺮاﯾش
ﮔﻔت:ادی! ﺗو ﺑﺎﭘﺎی ﭘﯾﺎده ﺟﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧﯽ واز ﭘﯾوار ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺰل ھﺎ را ﭘﯾﺎده
طﯽ ﮐﺮده ای ! اﯾن اﺳپ از ﺗوﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﻗدری آﺳوده ﺷوی ،ﮐﺎه وﺟو اﺳپ از
ﮐﻣﻧد ﻣن داده ﺧواھد ﺷد .ﻏﺎزی ادی از اﯾن اﻗدام ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن اظﮫﺎر
ﺧوﺷﻧودی ﻧﻣود ،وﻟﯽ اﺳپ را ﻧﮔﺮﻓت وﮔﻔت »:ﻣن ﺑﺎ ﮐدام روی ﺑﺳوی
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«.
ﺑﻌد از ﺷﮐﺳت اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ در ﺟﻧگ ﻗﻠﻌﻪ ﻗﺎﺿﯽ ،ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻏﺎزی ادی ﺑﺎ
ﻗوای ﺟﻧﺮال ﻣﺣﻣدﺟﺎن ﺧﺎن ﺑﺳوی ﮐوه ﻗﺮوغ ﺣﺮﮐت ﮐﺮدﻧد ،او اﯾن ﻟﻧدﯾﮫﺎ را ﺑﺎ
آواز ﺑﻠﻧد ﻣﯾﺧواﻧد:

ﺗــــوره ﮐــوی ﺑــری ﺑﻪ ﺧــﭘل ﮐـــړی
ﮐﻪ ﺑری ﻧﻪ و ځواﻧﺎن ﺗل ﭘﻪ ﺗورو ﻣرﯾﻧﻪ
ﺗرﺟﻣﻪ:ﺷﻣﺷﯾر ﺑزﻧﯾد وﭘﯾروزی را از آن ﺧود ﮐﻧﯾد
اﮔر ﭘﯾروزی ﻧﺑﺎﺷد ،ﺟواﻧﺎن ھﻣواره ﺑﺎ ﺷﻣﺷﯾر ﻣﯾﻣرﻧد
ﯾﺎ

ﺗـــوری ﭘﻪ ﺧـــرچ وھـــﺊ ځـــواﻧﺎﻧــو!
وطن ﻣوﺧﭘل دی ﭘﻪ ﺳرو وﯾﻧوﯾﯽ ﺳﺎﺗوﻧﻪ
ﺗرﺟﻣﻪ :ای ﺟواﻧﺎن ،ﺷﻣﺷﯾر را ﻣﺣﮐﻣﺗرﺑزﻧﯾد
وطن ازﻣﺎﺳت ﺑﺎ ﺧون ﺧود آﻧراﺣﻔظ ﻣﯾﮐﻧﯾم
ﯾﺎ
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ﭼﮫــــﺎوﻧﯽ ﭘﻪ ﺗوﭘــو ﻧﻪ ړﻧګـــﯾـژی
ﻏﺎزی زﻟﻣﯾﺎﻧوﯾﯽ ﭘﻪ ﺗوﭘﮐو ړﻧګوﯾﻧﻪ
ﺗرﺟﻣﻪ:ﻗﺷﻠﻪ ﺑﺎ اﻧداﺧت ﺗوپ وﯾران ﻧﻣﯾﺷود
ﻏﺎزﯾﻣردان ﺑﺎ ﺗﻔﻧگ ﺧود آﻧرا وﯾران ﻣﯾﮐﻧﻧد
ﯾﺎ

ﺟﻧــگ د ﮐﺎﺑل ﺟـــوس ﺗﻪ راﻏﯽ
ځواﻧﺎن څﻧګﻠﯽ ﻟﮔوی ﮐﺎﺑل ﮔټﯾﻧﻪ
ﺗرﺟﻣﻪ:ﺟﻧگ ﮐﺎﺑل ﺑﺟوش آﻣده اﺳت
ﺟواﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺎﮐل زدن ﮐﺎﺑل را ﻓﺗﺢ ﻣﯾﮐﻧﻧد.
ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد ﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﻗـوای ﻣﺣﻣـدﺟﺎن ﺧـﺎن ﺑـﻪ واﺻـل آﺑـﺎد
رﺳﯾد ﻧﯾﺮوھﺎی ﻣﺣﻣدﻋﺛﻣﺎن ﺧﺎن ﺻﺎﻓﯽ ﺗﮔﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐوه آﺳﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ ﺷدﻧد ﺗـﺎ ﻗﻠﻌـﻪ
ﺷﯾﺮﭘور را زﯾﺮ آﺗش ﺑﮔﯾﺮﻧد .ﻏـﺎزی ﻣﺣﻣـدﺟﺎن ﺧـﺎن ﻧﯾـﺮوی ھـﺎی ﺧـود را ﺑـدو
ﺑﺧش ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺮد :ﻗﺳﻣﺗﯽ را ﺑﺮای ﺗﺳﺧﯾﺮ ﮐوه ﺗﺧت ﺷﺎه ﻣوظف ﺳﺎﺧت و ﻗﺳﻣت
دﯾﮔﺮ راﺑﺮای اﺷﻐﺎل ﮐوه آﺳﻣﺎﯾﯽ وظﯾﻔﻪ داد.ﻏﺎزی ادې ھم در ﺟﻣﻠﻪ ھﻣـﯾن ﺳـﭘﺎه
دوم ﺑﺮﮐوه آﺳﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻﺧﺰﯾد .وﺑﺎ ﺻدای ﷲ اﮐﺑﺮ ﻏﺎزﯾﺎن اﻓﻐﺎن را ﺗـﺷﺟﯾﻊ و در
دل دﺷﻣن ﻟﺮزه ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯾﮐﺮد .ﮐﭘﺗﺎن ﻗﯾﺎم اﻟدﯾن ﺧﺎن ﺗﺮه ﮐﯽ رواﯾت ﻣﯾﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﺮوه
ﻣﺎ ﺑﺳوی ﻗﻠﻌﻪ آﺳﻣﺎﺋﯽ ﯾورش ﺑﺮدﻧد ،ﻏﺎزی ادی ﭘﯾش ﺗﺮ ازﻣـﺎ در ﺻـﻔوف ﻣﻘـدم
ﻗﺮار داﺷت .ﺳﯾﺻد ﻗدم ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﻣﺎﻧده ﺑود ﮐﻪ ﻏﺎزی ادی ھدف ﻓﯾﺮ دﺷـﻣن ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓت وﻧﻘش زﻣﯾن ﺷد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾک ﻏﺎزی ادی رﺳﯾدﯾم دﯾدﯾم ﮐـﻪ او اﻓﺗـﺎده و
از ﺳﯾﻧﻪ ودھن او ﺧون ﺟﺎری ﺑود .و درھﻣﯾن ھﻧﮔﺎم ﻧﯾﺰ ﷲ اﮐﺑﺮ ﮔﻔت و ﺑﺎ ھﻣﯾن
ﺻدا ﺟﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺳﭘﺮد .ﻧﺎﻣﺑﺮده ﻋﻼوه ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﻣـﺎ ﺑـﺮ ﻗﻠﻌـﻪ ﻓﺮازآﻣـدﯾم
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ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾم ﺑﺳوی ﻗﻠﻌﻪ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﯾﺮﭘور ﭘﯾش روی ﮐﻧﯾم ودﯾﮔﺮ ﻧداﻧﺳﺗﯾم ﮐﻪ ﻧﻌـش
ﻏﺎزی ادی را ﮐﯽ ﺑﺮداﺷت و درﮐدام ﺟﺎی ﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮدﻧد).رک :دﮐﺎرﻧﺎﻣو ﻣﯾﺮﻣﻧﯽ،
ﭼﺎپ  ،١٣٨٤ص(١١
ً
ﻓﻌﻼ ﻧﺎ ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻣﮔﺮ ﻧﺎم او ﺗﺎ ﮐﻪ
ﻣﺮﺣوم رﺷﺎد ﻣﯾﮔوﯾد :ﻗﺑﺮ ﻏﺎزی ادی
ﯾک اﻓﻐﺎن زﻧده ﺑﺎﺷد ﻓﺮاﻣوش ﻧﺧواھد ﺷد .درﺧﺎﺗﻣﻪ ﺑﺎﯾـد ﯾﺎدآورﺷـوم ﮐـﻪ در دھـﮥ
ﭼﮫل ﺧورﺷﯾدی ﮐﻪ ﻧﮔﺎرﻧده در ﻟﯾﺳﻪ ﻧﺎدرﯾﻪ ﻣﻌﻠم ﺑـود ،درﺧـﺎرج دﯾـوار ﺟﻧـوﺑﯽ
آن ﻟﯾﺳﻪ در دﺳت راﺳت ﺟﺎده ﮐﺎﺑل  -ﭘﺮوان دوم ،ﻗﺑﺮی وﺟود داﺷت ﮐـﻪ ﻣـﺮدم
آن را ﺑﻪ ﻏﺎزی ادی ﻧﺳﺑت ﻣﯾدادﻧد و اﻏﻠب ﺷﺑﮫﺎ ﺑﺮ آن ﺷـﻣﻊ روﺷـن ﻣﯾﮐﺮدﻧـد و
ﻳﺎد اورا ﮔﺮاﻣﻰ ﻣﯾداﺷﺗﻧد .
ﭘﺎﯾﺎن ۲۰۰۸ /۱۱ /۳۰
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ريزه گل ،مادری که حماسه آفريد!

ظھورمجدد ماللی ھا در واليت فراه
مادری که در بدل خون پسرخود ٢٥ ،طالب را کشت
وﻻﯾت ﻓراه واﻗﻊ در ﻏرب ﮐﺷور ،از وﻻﯾﺎت ﮐم اﻧﮐﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﻪ
ً
اﮐﺛرا ﻣﺻروف ﮐﺎرھﺎی دھﻘﺎﻧﯽ وزﻣﯾﻧداری
اﺳت .ﻣردم ﻓراه
وﺑﺎﻏداری وﮔﻠﻪ داری اﻧد واز اﯾن طرﯾق اﻣرار ﻣﻌﺎش ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﻗﻠﯾم ﻓراه ﮔرم اﺳت وآب وھوای آن در ﺣﻼوت ﻣﯾوه ﺟﺎت آن
ﺑﺧﺻوص در ﺣﻼوت اﻧﮔور آن ﺗﺎﺛﯾر ﺑﺳزاﺋﯽ دارد .ﻣردم ﻓراه از
ﻟﺣﺎظ اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣردﻣﺎن ھرات وﻗﻧدھﺎر،در درﺟﻪ ﭘﺎﺋﯾن
ﺗری ﻗرار دارﻧد ،اﻣﺎ از ﻟﺣﺎظ اﺣﺳﺎس وروﺣﯾﮥ ﻣﯾﮫن ﭘرﺳﺗﯽ
وﻏرور ﻣﻠﯽ وﺳﻧن ﻣﮫﻣﺎن ﻧوازی وﺷﺟﺎﻋت وﺟواﻧﻣردی ،از ﺧﯾﻠﯽ
از ﺟﺎھﺎی دﯾﮔر ﭘﯾش ﻗدم ﺗراﻧد .اﯾن ﻣردم در دﻓﺎع ازﺗﻣﺎﻣﯾت ارﺿﯽ
وﻧواﻣﯾس ﻣﻠﯽ در ﺑراﺑر ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ودﺷﻣﻧﺎن ﮐﺷور،ھﻣواره ﺳﯾﻧﻪ
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ﺳﭘر ﮐرده اﻧد و ھرﮔز ﺑدﺳﺗور زورﻣﻧدان ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ھﺎ وﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﭘرﺳﺗﺎن
ﻣﺣﻠﯽ ﺳرﺗﺳﻠﯾم ﺧم ﻧﮐرده و ﻧﻣﯾﮐﻧﻧد.
آﺧر ﻣﮔر ﻧﻪ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﻓرزﻧدان ﮐﺎوۀ آھﻧﮔراﻧد و وارﺛﯾن
ﻓرﯾدون دادﮔر؟ آری ،ﺷﺟﺎﻋت »ﻧﻪ ﮔﻔﺗن« در ﻣﻘﺎﺑل زورﻣﻧدان
وﻣﻘﺎوﻣت درﺑراﺑر ﺳﺗﻣﮔران ،از ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﺑرﺟﺳﺗﮥ اﯾن ﻣردم
اﺳت .ھﻧوز اظﮫﺎرات ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﮥ ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ در ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔﮥ ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  ٢٠٠٣درﺧﺎطرﻣردم ﻣﺎ زﻧده اﺳت ﮐﻪ ﮔﻔت» :آزﻣوده
را آزﻣودن ﺧطﺎﺳت ،رھﺑران ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ در ﺻف اول
اﯾن ﻣﺟﻠس ﻧﺷﺳﺗﻪ اﻧد،ﺟﺎی اﯾﻧﮫﺎ ﺗﺎﻻر ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔﻪ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ
ﻧﯾﺳت ،ﺟﺎی اﯾﻧﮫﺎ ،دادﮔﺎه ھﺎی ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣردم
ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺧود ﭘﺎﺳﺦ دھﻧد!« واﯾن ﺳﺧﻧﺎن او ﮐﻪ ﺗﺎ
آﻧروز از زﺑﺎن ھﯾﭻ ﻣردی ﺷﻧﯾده ﻧﺷده ﺑود،وھﯾﭻ ﮐس ﺟرﺋت ﺑﯾﺎن
آﻧرا ﻧداﺷت ،ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔﻪ را ﺑﻪ آﺷوب ﮐﺷﯾد وﻧزدﯾک ﺑود ﺑرﺳراﯾن
ﺳﺧن ﮐﺷﺗﻪ ﺷود،زﯾرا ھﻣﻪ رھﺑران وﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی ﺑﺎ ﯾک ﺻدا
او را ﮐﺎﻓر وﻣﻠﺣد ﺧواﻧدﻧد و از اوﺧواﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺳﺧﻧش را ﭘس ﺑﮔﯾرد
و اﻻ ﮐﺷﺗﻪ ﺧواھد ﺷد ،اﻣﺎ ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ﭼون ﮐوه ﺑرﺳرﺳﺧﻧﺎﻧش
اﺳﺗوار ﻣﺎﻧد واز ﮐﺳﯽ ﻣﻌذرت ﻧﺧواﺳت ،وﮔﻔت ﺑﻪ ﻧﺎﺣق ﺳﺧن ﻧﮔﻔﺗﻪ
و از ھﯾﭼﮐﺳﯽ ھم ﻣﻌذرت ﻧﻣﯾﺧواھد .واز ھﻣﺎن روز ﺑﺑﻌد ﺑﻪ ﺣﯾث
ﺷﺟﺎع ﺗرﯾن زن اﻓﻐﺎن ،ﺗﯾﺗرﺑزرگ ﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﮫﺎن ﻗرارﮔرﻓت
وﻣﺣﺑوﺑﯾﺗش از ﺳطﺢ ﻣﻠﯽ ﻓراﺗر رﻓت .ﺳﯾل ﭘﯾﺎﻣﮫﺎی ﺗﺑرﯾﮐﯽ وﺣﻣﺎﯾت
ازﻣوﻗف وی از ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ واﻧﺟﻣن ھﺎ واﺗﺣﺎدﯾﻪ ھﺎی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ
وﻧﮫﺎد ھﺎی دﻓﺎع ازﺣﻘوق ﺑﺷراز داﺧل وﺧﺎرج ﮐﺷور ﺑرای ﻣﻼﻟﯽ
ﺟوﯾﺎ

ﻧوﺷﺗﻪ

وﻓرﺳﺗﺎده

ﺷد.ﻣن

ﻧﯾزﮐﺗﺎب)ﺳﯾﻣﺎی

زن

اﻓﻐﺎن

درﺗﺎرﯾﺦ(ﺧود را ﺑﻪ وی اھداء ﻧﻣودم و ﭘﺳﺎن ﺗرھﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﺳﺗﻘﻠﯽ ﺑﻧﺎم
»ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ،اﺳطورۀ ﺷﺟﺎﻋت روزﮔﺎرﻣﺎ« از ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧودم
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ودﯾﮔران ﺗدوﯾن ﮐردم وﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧدم  .ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ﻓرزﻧدی
ازﻣردم ﻓراه اﺳت.
واﯾﻧک ﺑﺎزھم از ھﻣﺎن زادﮔﺎه ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ،در آﻏﺎزھﻔﺗﻪ ﺟﺎری
زﻧﺎن روﺳﺗﺎﺋﯽ ﺣﻣﺎﺳﻪ آﻓرﯾدﻧد وﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن آدﻣﮐش ﺑرای  ١١ﺳﺎﻋت
ﺟﻧﮔﯾدﻧد وآﻧﮫﺎ را ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻓرار از روﺳﺗﺎی ﺧود ﻧﻣودﻧد .ﮔزارش
ھﺎی ﺧﺑرﮔزاری رﺷد ،ﺣﺎﮐﯽ اﺳت ﮐﻪ ھﻔﺗﻪ ﮔذﺷﺗﻪ روز ٢٦
ﻋﻘرب)١٨ﻧوﻣﺑر،(٢٠١٤وﻟﺳواﻟﯽ ﺑﺎﻻﺑﻠوک ﻓراه ﻣورد ھﺟوم ٤٠٠
ﺑﺎﻻﺑﻠوک ﻓراه

ﻧﻔر طﺎﻟب ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﻗرارﮔرﻓﺗﻪ ﺑود .در وﻟﺳواﻟﯽ
ً
اﮐﺛرا ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻧورزی زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد .طﺎﻟﺑﺎن ﯾک ﭘوﻟﯾس ﺟوان را
ﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺑﺎس اﻓﺳری ﺑرﺗن ﮐرده ﺑود ،دﺳﺗﮔﯾرﮐردﻧد و او را در ﺟﻠو
ﭼﺷﻣﺎن ﻣﺎدرش ﺗﯾرﺑﺎران ﻧﻣودﻧد .رﯾزه ﮔل،ﻣﺎدر اﯾن ﭘوﻟﯾس ،وﻗﺗﯽ
دﯾد ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن ،ﺑﺎ ﻗﺳﺎوت وﺳﻧﮔدﻟﯽ ﻓرزﻧد ﺟواﻧش راﮐﻪ ﺗﺎزه ﻟﺑﺎس
ﭘوﻟﯾﺳﯽ ﺑرﺗن ﮐرده ﺑود ،در ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎﻧش ﺗﯾرﺑﺎران ﮐردﻧد ،او ﺑﺟﺎی
ﻧدﺑﻪ وﮔرﯾﻪ و زاری واﻓﺗﺎدن در ﭘﺎی طﺎﻟﺑﺎن ،ﺳﻼح ﺑرﻣﯾدارد و ﺑﺎ
ھﻣراھﯽ ﻋروس ﺑﯾوه ودﺧﺗرﺟوان وﭘﺳر ﺑﭼﮥ ده ﺳﺎﻟﻪ اش ،ﺧود را
ﺑﻪ ﭘوﺳﺗﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ اﯾﮐﻪ در آﻧﺟﺎ ﺷوھرش درﺣﺎل ﺟﻧگ ﺑﺎ طﺎﻟﺑﺎن ﺑود،
ﻣﯾرﺳﺎﻧد وﯾﮐﺟﺎ ﺑﺎ ﺷوھرش  ،ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎطﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽ ﭘردازد.
ﺑﮔزارش ﺗﻠوﯾزﯾون طﻠوع از ﮐﺎﺑل،ﺟﻧگ ﻣﯾﺎن اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧوادۀ
رﯾزه ﮔل وطﺎﻟﺑﺎن ﺑﻌد ازآن ﮐﻪ ﭘﺳرﺟوان ﺷﺎن ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﮐﺷﺗﻪ
ﺷد ،ﺗﺎ ﺳﺎﻋت  ١١ﺷب ﺷب دوام ﻣﯾﮐﻧد وطﺎﻟﺑﺎن را ﻣﺗﺣﻣل ﺗﻠﻔﺎت
ﺳﻧﮔﯾن ﮐرده ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻓرار از ﻣﺣل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد ،ووﻗﺗﯽ ﺧﺎﻧوادۀ رﯾزه
ﮔل دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺧود ﺑرﻣﯾﮔردﻧد ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌداد ٢٥
ﻧﻔرطﺎﻟب ﮐﺷﺗﻪ و ٧ﻧﻔر ﺷﺎن زﺧﻣﯽ اﻓﺗﺎده اﻧد.
ﺑزودی ﻣردم ﻣﺣل وﻣﻧﺳوﺑﯾن ﭘوﻟﯾس ﻣرﮐز ﻓراه ﺑﻪ ﻣﺣل ﺣﺎدﺛﻪ
ﻣﯽ ﺷﺗﺎﺑﻧد و از ﺷﮫﺎﻣت ودﻟﯾری زن وﻣرد وﮐودک اﯾن ﺧﺎﻧواده دﻧدان
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ﺣﯾرت ﺑرﻟب ﻣﯾﮔذارﻧد و ازﺗﺻﻣﯾم ﺑﺟﺎی اﯾن ﻣﺎدر ﻗﮫرﻣﺎن ﺗﻣﺟﯾد
وﻗدر داﻧﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد .ﺟﻧرال ﻋﺑداﻟرزاق ﯾﻌﻘوﺑﯽ ﻗوﻣﺎﻧدان ﻋﻣوﻣﯽ
ﭘوﻟﯾس ﻓراه در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺑرﻧﮔﺎر طﻠوع ﻧﯾوز اظﮫﺎر داﺷت ﮐﻪ :
ﺷﺟﺎﻋت وﻣﻘﺎوﻣت اﯾن ﺧﺎﻧواده ،ﯾک ﺑﺎردﯾﮔر ﺧﺎطرۀ دﻟﯾری ھﺎی
ﻣﻼﻟﯽ ﻣﯾوﻧد را درﺧﺎطرھﺎ زﻧده ﻧﻣود واﯾن ﻋﻣل ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ وﺣﻣﺎﺳﻪ
آﻓرﯾن رﯾزه ﮔل وﺧﺎﻧواده اش ﺑرای ﻣردم ﻓراه وﺑﺧﺻوص ﭘوﻟﯾس
ﻓراه ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺗﺧﺎر وﻣﺑﺎھﺎت اﺳت .ﺷوھر رﯾزه ﮔل در ﻟﺑﺎس ﭘوﻟﯾس ﺑﻪ
ﭘﺷﺗو ﺑﯾﺎن ﮐرد ﮐﻪ ﺳﺎﻋت  ١١روز ﭘﺳرﺟواﻧش را طﺎﻟﺑﺎن ﺷﮫﯾد
ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ﻣن ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮐﻪ در ﻓﮐر ﻣردۀ ﻓرزﻧد ﺷوم ،در ﻓﮐر دﻓﺎع از
ﻧﺎﻣوس وطن ﺷدم وﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم :اﯾن ﺧﺎک  ،ﺧﺎک ﻣﻼﻟﯽ ھﺎ اﺳت ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﯾراث ﻣﺎﻧده اﺳت ،ﺳرﻣﯾدھﯾم وﺳﻧﮔر ﻧﻣﯾدھﯾم و ﺑﺎﻻﺧره
دﺷﻣن را طوری ﮐﻪ ﻻزم ﺑود ،ﺳﺑق دادﯾم.
ﻓرزﻧد ده ﺳﺎﻟﮥ اﯾن ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز ﺑﻪ ﭘﺷﺗو ﺑﯾﺎن داﺷت ﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن
ﻋروﺳک ھﺎی ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ اﻧد وﻣﺎ ھرﮔز ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺟﺎزه ﻧﻣﯾدھﯾم ﮐﻪ
ﺑرﺧﺎﻧﻪ وﻗرﯾﮥ ﻣﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﮐﻧﻧد .ﻋروس ﺑﯾوه و دﺧﺗر ﺟوان ﺧﺎﻧواده ﻧﯾز
از ﺻورت ﻣﻘﺎوﻣت و ﺣﻣﻼت ﭘﯾﮫم ﺧﺎﻧواده ﺑﺎ ﻣرﻣﯽ واﻧداﺧﺗن
ﻧﺎرﻧﺟک ﺑرﺳر طﺎﻟﺑﺎن در داﺧل ﺣوﯾﻠﯽ ھﺎ و ﭘﻧﺎه ﮔﺎه ھﺎی ﺷﺎن

ﺑﺻورت ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ وﺧﯾﻠﯽ ﻧورﻣﺎل ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐردﻧد وﻣﯾﮔﻔﺗﻧد
ﺣﺎﺿﺮاﻧد ﺗﺎ ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﻣﺎﮐﺷﺗﻪ ﺷوﻧد اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﮔذارﯾم
طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮﻣﺎ ﻣﺳﻠط ﺷوﻧد .اﯾن ﺧﺎﻧواده ﮐﻪ ﺑزﺑﺎن ﭘﺷﺗو ﺻﺣﺑت
ً
ظﺎھرا ﺑﺎﯾد از ﭘﺷﺗوﻧﮫﺎی ﻧورزی ﺑﺎﺷﻧد .روﺣﯾﻪ ﻣﻘﺎوﻣت
ﻣﯾﮐردﻧد،
وﻣﺑﺎرزۀ اﻋﺿﺎی اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺳرﻣﺷق وﺳﻣﺑول ﺧوﺑﯽ از ﺷﺟﺎﻋت
و دﻟﯾری زﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﺳت وﺛﺎﺑت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ اﮔر ﺑرای زﻧﺎن ﮐﺷور
ﺷراﯾط ﺟﮫت اﺷﺗراک ﺷﺎن در اﻣر دﻓﺎع از ﻣﯾﮫن و ﮐﺎراﻋﻣﺎرﮐﺷور
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ﻣﯾﺳرﮔردد ،دﺳت ﮐﻣﯽ از ﻣردان ﻧدارﻧد وﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻣﺻدرﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی ﺷﮔﻔﺗﯽ اﻧﮔﯾز ﮔردﻧد واﯾن ذھﻧﯾت را ﮐﻪ زن ﻋﺎﺟزه وﻧﺎﺗوان
ً
،ﻣﺛﻼ ﻣﺑﺎرزه در دﻓﺎع از وطن ﺗواﻧﺎﺋﯽ
اﺳت واز ﻋﮫدۀ ﮐﺎرھﺎی ﻣﮫم
ﻧدارﻧد،ﻏﻠط ﺛﺎﺑت ﻣﯾﺷود .ﺑدون ﺗردﯾد اﮔر ھرﯾک از ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﭼﻧﯾن روﺷﯽ را ﮐﻪ دراﯾن ﺧﺎﻧوادۀ ﻓراھﯽ
ً
وﻋﻣﻼ ﻣﺎ ﺷﺎھد ﺷﺟﺎﻋت وﭘﯾﮐﺎر دﻟﯾراﻧﻪ آﻧﮫﺎ در ﻣﻘﺎﺑل
ﺻورت ﮔرﻓﺗﻪ
ﻣﺗﺟﺎوزﯾن ﺑودﯾم،درﺧﺎﻧواده ھﺎی ﺧود ﭘﯾﺎده ﮐﻧﻧد ،اﻓﻐﺎﻧﺳﻧﺎن ﺑﺟﺎی
 ٣٥٠ھزار ﺳرﺑﺎز ٧٠٠ ،ھزار ﺳرﺑﺎز ﺧواھد داﺷت ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻧﯾن
ﻧﯾروﯾﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ھرﻗﺷون ﻣﺗﺟﺎوزی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻣﺎﯾد.
اﻓﺗﺧﺎرﺑﻪ اﯾن ﻣﺎدر دﻟﯾر واﯾن ﺧﺎﻧواد ﺷﺟﺎع وﻓداﮐﺎر ﻓراھﯽ !
ﺷﯾرﻣﺎدر وطن ﺣﻼل ﺗﺎن ﺑﺎد!
ﺟرﯾﺎن اﯾن ﺣﻣﺎﺳﮥ آﻓﺗﺧﺎر آﻣﯾززﻧﺎن ﻓراھﯽ را در ﯾوﺗﯾوب در
ﻟﯾﻧک ذﯾل ﻣﯾﺗوان ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود:
http://www.youtube.com/watch?v=٥QNNws٥٣Xm٤

دراﯾن وﯾدﺋو ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود :ﻣﮫر و ﻣﺣﺑت ﻣﺎدری اﮔر ﺑﻪ ﺧﺷم
ﻣﺑدل ﺷود ،اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽ اﻓﺗد ﮐﻪ در ﺗﺻور ھم ﻧﻣﯽ ﮔﻧﺟد .ﯾک زن در
درﮔﯾری ﺑﺎطﺎﻟﺑﺎن دروﻻﯾت ﻓراه٢٥ ،طﺎﻟب را ﮐﺷت وﭘﻧﺞ ﺗن دﯾﮔر
را زﺧﻣﯽ ﺳﺎﺧت.
رﯾزه ﮔل ﻣﯽ ﮔوﯾد ھﻧﮔﺎﻣﯾﮐﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﭘﺳرش را ﮐﻪ ﭘوﻟﯾس ﺑود ﮐﺷﺗﻧد و
ﺑرﭘوﺳﺗﮥ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﻣﻠﻪ ﺑردﻧد ،وی ﺧودش را ﺑﻪ اﯾن ﭘوﺳﺗﻪ رﺳﺎﻧد وﺑﺎ
ﮐﻣک ﻋروس ،ﺷوھر و ﭘﺳرش در ﯾک درﮔﯾری ھﻔت ﺳﺎﻋﺗﻪ/
ﻣﮫﺎﺟﻣﺎن را ﺷﮐﺳت ﺳﺧﺗﯽ داد.دراﯾن وﯾدﯾو ﭘﺳر ﺧورد ﺳﺎﻟش ﺑرای
ﭘدرش ﻣرﻣﯽ ﻣﯽ رﺳﺎﻧده اﺳت .
ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٤ /١١ /٢٥
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فصل چھارم
زنان نخبه خاندان سلطنتی در قرن بيستم

شاه بوبوجان جيغه دار خانم اميرعبدالرحمن خان
ﺑـﯽ ﺑــﯽ ﺣﻠﯾﻣــﻪ دﺧﺗــﺮ ﻣﯾــﺮ ﻋﺗﯾــق ﷲ از اوﻻدۀ ﻣﯾــﺮواﻋظ ﮐــﺎﺑﻠﯽ  ،ﺧــﺎﻧم
اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ درﺳﺎل ۱۲۸۰ﯾﺎ  ۱۲۸۲در ﺑﺎراﻧﮥ ﮐﺎﺑل ﭼﺷم ﺑﻪ دﻧﯾﺎ
ﮔﺷود .ﻣﺎدر ﻣﯾﺮﻋﺗﯾق ﷲ دﺧﺗﺮ اﻣﯾﺮ دوﺳت ﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺑود .ﺣﻠﯾﻣـﻪ ازﮐـودﮐﯽ در
ﺧﺎﻧﻪ ﭘدر ﻋﻠوم ﻣﺗداوﻟﻪ را آﻣوﺧت ودر ادب وﺷﻌﺮ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻻزم را ﮐﺳب ﮐـﺮد
ودرﺟواﻧﯽ ذوق ﺷﻌﺮ ﮔﻔﺗن در او ﺷﮐوﻓﻪ ﻧﻣود.در  ۱۲۹۶ھﺟﺮی۱۸۸۰ /ﻣﯾﻼدی
وﻗﺗﯾﮐﻪ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن از ﺑﺧﺎرا ﺑﻪ وطن ﺑﺎزﮔﺷت وﺑﻪ ﮐﺎﺑـل آﻣـد ،ﺷـب در
ﺑﺎغ ﺑﺎﻻ ﺗوﻗف ﻧﻣود ودر آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔـﺎن وارﮐـﺎن دوﻟـت ﻣﻼﻗـﺎت 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
ً
ﻓورا ﺣﻠﯾﻣﻪ دﺧﺗﺮ ﻣﯾﺮﻋﺗﯾـق ﷲ ﺧـﺎن را ﮐـﻪ در
دارد؟ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدﯾوﺳف ﺧﺎن
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آن زﻣﺎن ۱۶ﯾﺎ  ۱۷ﺳﺎل داﺷت ودر ﺣﺳن وزﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧﯾﺰ زﺑﺎﻧﺰد ﺧﺎﻧداﻧﮫﺎی اﺷﺮاف
ﺑود ﺑﺧﺎطﺮ اورد و او را ﺑﻪ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻣود  .ﭼﻧد روز ﺑﻌد
ﺣﻠﯾﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﮐﺎح اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن درآﻣد ﮐﻪ ﺑﻌد ﺑﻪ ﺑوﺑوﺟﺎن ﺷﮫﺮت ﯾﺎﻓت.
اوﻟﯾن ﮐﺎر اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﺧﺷﯾدن ﻣﮫﺮﺧود ﺑﻪ اﻣﯾﺮوﺳـﭘس رﻓـﺗن او ﺑـﻪ ﻣﺣـﺑس
ﻋﻣوﻣﯽ ﺑدون اﺟﺎزه اﻣﯾﺮ و رھﺎﮐﺮدن ﺗﻣﺎم زﻧداﻧﯾﺎن از ﻣﺣﺑس ﺑود .وﻗﺗﯽ اﻣﯾﺮ از
اﯾن ﻗﺿﯾﻪ آﮔﺎه ﺷد ﺑﺷدت ﻋﺻﺑﯽ ﮔﺮدﯾد وﻟﯽ ﺑﻌﻠت ﻋﻼﻗﻪ ﺷـدﯾدی ﮐـﻪ ﻧـﺳﺑت ﺑـﻪ
ﺧﺎﻧم ﺟوان ﺧود داﺷت از ﮔﻧﺎھش درﮔذﺷت و ﺑﻪ او ﺧﺎطﺮ ﻧﺷﺎن ﮐـﺮد ﮐـﻪ ﻣﻧﺑﻌـد
ﺑدون ﻣﺷورت او دﺳت ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻧﺰﻧد.
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣـﻪ زﻧـﯽ ﺳـﺧﯽ طﺑـﻊ وﻣﮫﻣـﺎن ﻧوازﺑـود ودﺳـﺗﺮﺧوان ﮔـﺳﺗﺮده
داﺷت وﺑﺎ ﻏﺮﺑﺎ وﻣـﺳﺗﻣﻧدان ﻣـﺳﺎﻋدت ﻣﯾﮐـﺮد .وی ﺑـﻪ ﺳـﺎز و ﺳـﺮود وﻣوﺳـﯾﻘﯽ
وﻣﯾﻠﻪ وﮔﺮدش ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻔﺮط داﺷت ،و از اواﯾل ﺑﮫـﺎر ﮐـﻪ درﺧﺗـﺎن ﺷـﮐوﻓﻪ ﺑـﺎران
ﻣﯾﺷدﻧد ﺗﺎ ﻓﺻل ﭘﺎﺋﯾﺰ ھﺮروز ﺑﻪ ﺑﺎﻏﯽ ﻣﯾﺮﻓت و اوﻗـﺎت ﺧـود را ﺑـﻪ ﺳـﯾﺮ وﻣﯾﻠـﻪ
ﺳﭘﺮی ﻣﯾﮐﺮد ،و وﻗت ﺧود را ﺑﻪ ﺷﻧﯾدن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣﯾﮔذﺷﺗﺎﻧد و ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻧوازﻧـدﮔﺎن
ﺧﺮاﺑﺎت را ﺑﺣﺿور ﻣﯾطﻠﺑﯾد و ﺑﻪ ﺳﺎز وﺳﺮودھﺎی آﻧﺎن ﮔـوش ﻓﺮاﻣﯾـداد وازھﻧـﺮ
اﯾﺷﺎن ﻣﺣظوظ ﻣﯾﮔﺷت.
ﮔوﯾﻧد روزی اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﯾـک دﺳـﺗﻪ ﮔـل ﻧـﺮﮔس ﺑـﺮای ﺑـﯽ ﺑـﯽ
ﺣﻠﯾﻣﻪ ﻓﺮﺳﺗﺎد و او ﺑﺮای ادای ﺗﺷﮐﺮﻓﺮد ذﯾل را ﻧوﺷت و ﺑﻪ اﻣﯾﺮ ﻓﺮﺳﺗﺎد:
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
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن دم از اﺳﺗﻘﻼل زده اﺳت.ﺑﺮواﯾت ﭘﺮده ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﺧﻧﮔوی اﯾن ﺳﻪ
ﺑﯾت از اواﺳت:
از برای خـــدا بـلــند کــنـيد
باد شيــرين دھان ملــت ما
ميکشم بعد ازاين بديدۀ خود

برسرخــود لــوای استـقالل
يارب از ميوه ھای استقالل
سرمه از خاک پای استقالل
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ﺑوﺑوﺟــﺎن از اﻣﯾــﺮ ﺻــﺎﺣب دوﻓﺮزﻧــد ﺷــد ﮐــﻪ ﯾﮐــﯽ درﮐــودﮐﯽ درﮔذﺷــت
ودﯾﮔﺮش ﺳﺮدارﻣﺣﻣدﻋﻣﺮﺧﺎن ﺑود.ﺳﺮدارﻣﺣﻣد ﻋﻣﺮﺧﺎن ﭘدرﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺿﯾﺎﺋﯽ
و ﺳﺮدار ﻋﺑداﻟﺮﺣﯾم ﺿﯾﺎﺋﯽ )ﺷﯾون(ﺑود ﮐﻪ اﯾن آﺧـﺮی ﺳﺮﮔذﺷـت ﺑـﺳﯾﺎردردﻧﺎک
دارد و ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی زﻧدان ھﺎی اﺳﺗﺎﻟﯾن در ﺳﺎﯾﺑﺮﯾﺎرا درﺟﺮﯾﺎن ﺟﻧگ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم
ﺟﮫﺎن دﯾده اﺳت ﮐﻪ ﺧواﻧدن ﺳﺮﮔذﺷﺗش ﻣو ﺑﺮﺑدن راﺳت ﻣﯾﮐﻧد .وی ﺷﺎﻋﺮ ﺗواﻧـﺎ
در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﯽ دری ﺑـود و ﺻــﺎﺣب رﺳـﺎﻟﮥ":ﺻـﻔﺣﺎﺗﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن"
ً
اﺧﯾﺮا ﺗوﺳط دوﺳت ﻗدﯾﻣﯽ اش وﻟﯽ اﺣﻣـدﻧوری در ﻓﺮاﻧـﺳﻪ ﺑـﻪ ﭼـﺎپ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ
رﺳﯾده اﺳت .در زﯾﺮﻧﮐﺎﺗﯽ از ان رﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺎرۀ ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﻪ ﻧﻘل ﻣﯾﺷود.

روايت شيون ضيائی در باره مادربزرگش بی بی حليمه:
ﺑﻘول ﺳﺮدار رﺣﯾم ﺷﯾون،ﻣﺎدر ﺣﻠﻳﻣﻪ )ﺷﻣﻳﺟﺎﺧﺎن( دﺧﺗﺮ اﻣﻳﺮ دوﺳت ﺑود .در
ﺧﺎﻧواده اﻣﻳﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﻣﻳﺎن وارﺛﺎن او ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺎج و ﺗﺧت اﺧﺗﻼﻓﺎت
ﺑﺳﻳﺎري وﺟود داﺷت .ﻣﺎدر ﮐﻼن ﻣن ﺣﻠﻳﻣﻪ ،ﻣﻠﮐﻪ رﺳﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود .ﺣﻠﻳﻣﻪ
ھم در ﻣﺣﺎﻓل درﺑﺎر و ھم در ﺑﻳن ﻣﺮدم از ﻧﻔوذ و اﻋﺗﺑﺎر ﻓﺮاوان ﺑﺮﺧوردار ﺑود.
ً
اﮐﺛﺮا
او اوﻟﻳن زن اﻓﻐﺎن ﺑود ﮐﻪ ﻣﻣﮐن ﺑﻌد از ﻣﻼﻟﻲ ) ﻗﮫﺮﻣﺎن ﺟﻧگ ﻣﻳوﻧد (
ً
ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ھﻣﻳﺷﻪ ﻣﻲ
ﺳوار ﺑﺮ اﺳپ ﭘﻳﺷﺎﭘﻳش ﻗطﻌﺎت ﻋﺳﮐﺮي ظﺎھﺮ ﻣﻲ ﺷد.
ﺗواﻧﺳت ھﺮ ﻗﺿﻳﻪ را ﻣطﺎﺑق ﻣﻳل ﺧود ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد .در ﺑﺮﺧﻲ ﻣوارد ﺣﺗﻲ
ﻣوﻓق ﻣﻳﮔﺮدﻳد ﺣﮐم اﻋداﻣﻲ را ﮐﻪ اﻣﻳﺮ ﺻﺎدر ﮐﺮده ﺑود ،ﻣﻠﻐﻲ ﻗﺮار دھد.
ﭘس از وﻓﺎت اﻣﻳﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن در ﻣﺎه اﮐﺗوﺑﺮ  ١٩٠١ﺑﻲ ﺑﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ
ﻧﻣﻲ ﺧواﺳت ﺷﮫﺰاده ﺣﺑﻳب ﷲ ﭘﺳﺮ ﭼﮫﺎرم اﻣﻳﺮ وارث ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ
ﺷود .ﺑﻲ ﺑﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ در اﻳن ﻓﮐﺮ ﺑود ﮐﻪ ﭘﺳﺮ ﺧودش ﺳﺮدار ﻣﺣﻣد ﻋﻣﺮ ﭘﺎدﺷﺎه
ﺷود و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﭘﺳﺮ وي ﺑﻪ ﺳن ﺑﻠوغ ﺑﺮﺳد و ﺑﺰرگ ﺷود ،ﺧود زﻣﺎم اﻣور
ﻣﻣﻠﮐت را در دﺳت ﺑﮔﻳﺮد .اﻳن اﻣﺮ در ﻣﺣﺎﻓل درﺑﺎر ﺳﺮاﺳﻳﻣﮔﻲ و آﺷﻔﺗﮔﻲ
ﺑﺰرﮔﻲ اﻳﺟﺎد ﮐﺮده ﺑود .ﺳﺮدارﻋﺑداﻟﻘدوس ﺧﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻣﺎرت اﻣﻳﺮ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﻟﻘب )ﺷﺎه آﻏﺎﺳﻲ ﺣﺿور( ﻳﺎ وزﻳﺮ درﺑﺎر را داﺷت ،در رﻓﻊ
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اﻳن ﺳﺮاﺳﻳﻣﮔﻲ ﺳﻌﻲ زﻳﺎد ﻧﻣود .اﻳن ھﻣﺎن ﺷﺧص ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮاي اﻳﻧﮐﻪ از ﻣﺟﺎدﻟﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﺎج و ﺗﺧت ﺟﻠوﮔﻳﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﺷد ،ﺑﻪ ﺳود ﺷﮫﺰاده ﺣﺑﻳب ﷲ دﺳت ﺑﻪ
ﮐﺎر ﺷد .و ﺑﻲ ﺑﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ را راﺿﻲ ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺷﮫﺰاده ﺣﺑﻳب ﷲ را وارث اﻣﻳﺮ
ﺑﺷﻧﺎﺳد .ﭘدر ﻋﺑداﻟﻘدوس ﺧﺎن ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن طﻼﺋﻲ ﺑود .اﻣﻳﺮ ﺣﺑﻳب ﷲ ﺧﺎن
ﭼون ﺑﻪ ﺗﺧت ﻧﺷﺳت ﺑﻪ ﭘﺎس ﺧدﻣﺎت ﻋﺑداﻟﻘدوس ﺧﺎن ،او را )اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﻪ(
ﻟﻘب داد .ﺧﺎﻧواده اﯾﮐﻪ اﮐﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم اﻋﺗﻣﺎدي ﻣﻌﺮوف ﻣﻳﺑﺎﺷد از
ﺑﺎزﻣﺎﻧدﮔﺎن ھﻣﻳن ﺷﺧص اﺳت.
ﺑﻌدﺗﺮ ﺑﻲ ﺑﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﺎري ھواداران ﺧود در درﺑﺎر ﺑﺳﻳﺎر ﮐوﺷﻳد ﺗﺎ ﺑﻪ
ھﺮ وﺳﻳﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺷود اﻣﻳﺮ ﺣﺑﻳب ﷲ ﺧﺎن را از ﻗدرت ﺑﺮﮐﻧﺎر ﺳﺎزد .ﺑﺮاي اﻳن
ﻣﻧظور ﺗوطﺋﻪ اي را ﺳﺎزﻣﺎن داد ،وﻟﻲ ﺗوطﺋﻪ اش اﻓﺷﺎء ﮔﺮدﻳد و ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﻲ ﮐﻪ
در آن ﺷﺮﮐت داﺷﺗﻧد زﻧداﻧﻲ ﺷدﻧد .طورﻳﮐﻪ ﻣﻌﻠوم ﺷد اﻳن ﺗوطﺋﻪ را ﻣﻳﺮزا
ً
ﺑﻌدا اﻣور اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﻲ
ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻳن ﺧﺎن ﮐوﺗوال ) ﭘدر ﺧﻠﻳل ﷲ ﺧﻠﻳﻠﻲ( ،ﮐﻪ
اﻣﻳﺮ را رھﺑﺮي ﻣﻲ ﮐﺮد ،ﮐﺷف ﻧﻣود .ﺑﻪ ﻣﻧظور ﮐﺎھش اﻣﮐﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ و
از ﺑﻳن ﺑﺮدن زﻣﻳﻧﻪ ھﺎي دﺳﻳﺳﻪ ﺑﺎزي ،اﻣﻳﺮ ﺣﺑﻳب ﷲ ﺧﺎن ﺣﻠﻳﻣﻪ را وادار
ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺗﻣﺎم داراﺋﻲ ﺧود را ﺑﻪ ﻗﺳم ھدﯾﻪ ﺑﻪ اﻣﻳﺮ اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھد.
در اﻳن ﺗوطﺋﻪ ﺳﺮدار ﺷﻳﺮﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﻳﺰ ﺷﺮﮐت داﺷت .ﻋﻧﺎد ﺷﺧﺻﻲ
وي در ﻣﻘﺎﺑل ﺳﺮدار ﻣﺣﻣد ﻳوﺳف ﺧﺎن )ﭘدرﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺧﺎن( از آﻧﺟﺎ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ
ﺷد ﮐﻪ ﻣﺣﻣد ﻳوﺳف ﺧﺎن دﺧﺗﺮ ﺧود را ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻳﺮﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﻧﺎﻣﺰد ﻧﻣوده ﺑود در
ﻋﻘد ﻧﮐﺎح اﻣﻳﺮ در آورد) .ﺳﺮدار رﺣﯾم ﺿﯾﺎﺋﯽ،ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ص ،٣١ -٣٠ﺑﻪ اھﺗﻣﺎم وﻟﯽ اﺣﻣدﻧوری،ﭼﺎپ ﻟﯾﻣوژﻓﺮﺑﺎﻧﺳﻪ(٢٠١٠،
آﻗﺎی وﻟﯽ اﺣﻣدﻧوری در ﭘﺎورﻗﯽ اﯾن ﺻﻔﺣﻪ در ﻣورد ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﻪ ﻣﯾﻧوﯾـﺳد:ﺑـﻲ
ﺑﻲ ﺣﻠﻳﻣﻪ ﺑﺎ وﺟودﻳﮐﻪ ھﻣﺳﺮ ﺳوم اﻣﻳﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑود از طﺮف ﭘﺎدﺷﺎه ﺑـﻪ
ﺣﻳث ﻣﻠﮐﮥ رﺳﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳده ﺷده ﺑود .ﺑﻌد از وﺻﻠت ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ ﻧـﺎم "
ﺑوﺑو ﺟﺎن ﺟﻐﻪ دار" ﻳﻌﻧﻲ ﺑوﺑوﺟﺎن ﺗﺎج دار ﻣـﺷﮫور ﺷـد .او زن داﻧـﺎ  ،ﻓﺎﺿـل و
ﻧﮐو ﮐﺎر ﺑود .ﻳﮐﻲ از ﮐﺎر ھﺎي ﻋﻣﺮاﻧﻲ او اﻋﻣﺎر ﭘﻠﻲ در راه ﭘﻐﻣﺎن اﺳت ﮐـﻪ ﺗـﺎ
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اﻣﺮوز ﺑﻧﺎﻣش ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷود ) ﭘل ﺣﻠﻳﻣـﻪ( .و از ﮐـﺎر ھـﺎي ﻋﻣـده و ﻗﺎﺑـل ﻳـﺎدآوري
دﻳﮔﺮ او اھداي ﮐﺎخ ﺷﺧﺻﻲ اش ﺑﺮاي اوﻟﻳن ﻣﮐﺗب ﻧـﺳوان ﮐﺎﺑـل ﺑـود .اﻳـن ﮐـﺎخ
ﺑﻧﺎم )ﺑوﺳﺗﺎن ﺳﺮاي( ،و ﺑﺎغ ﺑﺰرگ آن ﺑﻧﺎم )ﺑﺎغ زرﻧﮔﺎر( ﻳﺎد ﻣﻲ ﺷد .اﻳن ﮐـﺎر او
ازﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدش ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف و ﺗﻧوﻳﺮ ﻧﺳوان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﻲ ﻣﻲ ﮐﺮد ).ﺳردار
ﻣﺣﻣدرﺣﯾم ﺿﯾﺎﺋﯽ،ﺻﻔﺣﺎﺗﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ص(٣١ -٣٠

ﺑﺮواﯾت ﻣﺎﮔﻪ رﺣﻣﺎﻧﯽ ،ﻣوﻟف ﭘﺮده ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﺧﻧﮔوی) ص  (۱۴۶ﺑﺑوﺟﺎن
ﺑــﻪ ﻋﻣــﺮ  ۴۶ﺳــﺎﻟﮔﯽ ﺻــﺑﺢ روز ﭼﮫﺎرﺷــﻧﺑﻪ۲ﺟــوزای ۱۳۰۴ﺷﻣــﺳﯽ) ٢٢ﻣــﯽ
١٩٢٥ﻣﯾﻼدی ( درﮔذﺷت وﺟﻧﺎزه اش در ﺟوار ﺗﻣﯾم اﻧﺻﺎرﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮده ﺷد.

روايات سردارکبير سراج وداکترسيد خليل ﷲ ھاشميان:
ﺑﻪ ﮔﻔﺗﮥ ﺳﺮدار ﮐﺑﯾﺮﷲ ﺳﺮاج  ،اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﯾﺷﺗﺮ در ﺑـﺎغ ﺑـﺎﻻ
اﻗﺎﻣت داﺷت وﺑوﺑوﺟـﺎن در ﺑوﺳـﺗﺎن ﺳـﺮای ﺑـﺳﺮ ﻣﯾﺑـﺮد .ﺑوﺑوﺟـﺎن ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ
ﺑوﺑوﺟﺎن ﺟﯾﻐﻪ دار ھﻣﯾن ﺧﺎﻧم اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧـﺎن ﺑـود ﮐـﻪ ﺗـﺎج اﻟﻣـﺎس ﻧـﺷﺎﻧﯽ
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.
از آﻧﺟﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑوﺑوﺟﺎن ﻣﯾﺧواﺳت ﭘﺳﺮش ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮوﻟﯾﻌﮫد ﺷود،
اورا ﮐﻪ ھﻧوز ﻧوﺟوان ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑود داﻣﺎد ﺳﺎﺧت و درﺳن  ۱۱ﺳﺎﻟﮔﯽ او ﺻﺎﺣب
ﻓﺮزﻧــدی ﺑﻧــﺎم ﺳــﺮدار ﻧﯾــک ﻣﺣﻣــد ﺷــد ﮐــﻪ ﻓﻘــط  ۱۱ﺳــﺎل از ﭘــدرﺧود ﮐــوﭼﮐﺗﺮ
ﺑود.ازﭘﺳﺮان دﯾﮔﺮ ﺳـﺮدار ﻣﺣﻣـدﻋﻣﺮ ﺳـﺮدارﻣﺣﻣدرﺣﯾم ﺿـﯾﺎﺋﯽ ﻣـﺗﺧﻠص ﺑـﻪ "
ﺷﯾون" وﺳﺮدارﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺧﺎن ﯾﺎور ،ﻧﺎﻣدارﺗﺮ اﻧـد .اﻣـﺎ اﻣﯾـﺮ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﺧـﺎن
ﺑﺟﺎی ﺳـﺮدار ﻣﺣﻣـدﻋﻣﺮﺧﺎن ،ﺳـﺮدار ﺣﺑﯾـب ﷲ ﺧـﺎن را ﺑـﯾش از دﯾﮔﺮﭘـﺳﺮان
ﺑـﺮای ﻣــﺷق وﺗﻣـﺮﯾن ﺳــﻠطﻧت ﻣـورد ﺗوﺟــﻪ ﻗﺮارﻣﯾـداد وﺑﮐﺎرھــﺎی ﻣﻣﻠﮐـت آﺷــﻧﺎ
ﻣﯾﺳﺎﺧت ،ﮔوﯾﺎﮐﻪ او را وﻟﯾﻌﮫد ﺧود ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود.ﺑﻌد از ﻓوت اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن
 ،ﺑدون ﮐوﭼﮐﺗﺮﯾن ﻣﺧﺎﻟﻔت از ﺳوی ﺑﺮادران او ﺑﻪ اﻣﺎرت ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷد.
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ﻣﮔــﺮ ﺑﻧﺎﺑﺮرواﯾــت ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷــﻣﯾﺎن ،ﺷــﺎه ﺑوﺑوﺟــﺎن ﺟﯾﻐــﻪ دار ،ﺧــواھﺮ
اﻣﯾﺮﻋﺑــداﻟﺮﺣﻣن ﺧــﺎن وﺧــﺎﻧم ﺳــﺮدار ﻋﺰﯾﺰﺧــﺎن ﻧــﺎدر،ﺑﺮادر ﻧﺎﺳــﮐﻪ ﺳــﺮدار
ﻣﺣﻣداﺳﺣﺎق ﺧﺎن ) اﺑن اﻣﯾﺮﻣﺣﻣداﻋظم ﺧﺎن( ﺑود.ﺑدﯾن ﺗﺮﺗﯾب ﺳـﺮدارﻣﺣﻣدﻋﺰﯾﺰ
ﭘﺳﺮﻋﻣوی اﻣﯾﺮ وھم وزﯾﺮ ﺣﺮﺑﯾﻪ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑود.
ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن زﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﻠﻧدﭘﺮواز وﻣﺮداﻧﻪ ﺻﻔت ﺑـود ﮐـﻪ ﺣﺗـﯽ ﺑﻌـد از
ﻣﺮگ ﭘدر در زﻣﺎن زﻣﺎﻣداری ﮐﺎﮐﺎی ﺧود اﻣﯾﺮ ﻣﺣﻣداﻏظم ﺧﺎن ﻧﯾﺰﺟﯾﻐـﻪ ﺑﺮﺳـﺮ
ﻣﯾﮔذاﺷـت .و ﭘـﺮوای ﺷــوھﺮ را ﻧداﺷـت و ﺑﺧـﺎطﺮ آزادی ھــﺎی ﺧـﺎرج از داﯾــﺮه
ﻋﻧﻌﻧﺎت ﻣﺮدﺳﺎﻻراﻧﻪ دوﺳﻪ ﺑﺎر ازﺳوی ﺷوھﺮش ﻟت وﮐوب ﺷده ﺑود وﺑﻧﺎﺑﺮﯾن
ﺑﺎﺷوھﺮ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺧوﺑﯽ ﻧداﺷت و ﺟدا زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮد .اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻌد از طﻐﯾﺎن ﺳـﺮدار
ﻣﺣﻣداﺳﺣﺎق ﺧﺎن در ﻣﺰارﺷﺮﯾف ﻣﻧﺎﺳـﺑﺎت ﺳـﺮدارﻣﺣﻣدﻋﺰﯾﺰ ﺑـﺎ اﻣﯾـﺮ وھـم ﺑـﺎ
زوﺟﻪ اش ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﺧﺮاﺑﺗﺮ ﺷد ،از وزارت دﻓﺎع ﻣﻌﺰول وﺗﺣت ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺮار
ﮔﺮﻓت .در ﻋﯾن زﻣﺎن زوﺟﻪ اش ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض طﺎﻋون درﮔذﺷت".
اﻣﺎ ﺳﺮدار ﮐﺑﯾﺮﷲ ﺳﺮاج ﻣﯾﮔوﯾد ":ﺧواھﺮ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧـوان ﺗـﺎﺟﯽ
ﻧداﺷت ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﻧﮫد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺗﺎج ﻣﺧﺻوص ﺷﺎه ﺧﺎﻧم ﺑـود و او زن ﮐـدام ﺷـﺎھﯽ
ﻧﺑودً .
ﺛﺎﻧﯾﺎ ﺧواھﺮ اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ،ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﻧﺎم داﺷت ﮐﻪ اﻧﮔﻠﯾﺳﮫﺎ ﭘـس
ازﻗﯾﺎم ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل وھﻧﮔﺎم ﺗﺻﻣﯾم ﺧﺮوج ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن او را ﭘﯾدا ﮐـﺮده ﭘﯾﻐـﺎﻣﯽ ﺑـﻪ
اﻣﯾﺮﻋﺑــداﻟﺮﺣﻣن ﺧــﺎن ﻓﺮﺳــﺗﺎدﻧد .اﯾــن زن ﭘﯾﻐــﺎم اﻧﮔﻠﯾــﺳﮫﺎ را در ﭘﯾــﺰار ﻧــوﮐﺮش
ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﺮد وﺑﺮای ﺑﺮادرش ﻓﺮﺳﺗﺎد ﮐﻪ ﻣوﺿوع درﺗﺎرﯾﺦ ﻏﺑـﺎر)ص  (۶۳۵وﺗـﺎج
اﻟﺗوارﯾﺦ درج اﺳت.درﻣورد ﻣﺮگ ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﺳﺮدارﮐﺑﯾﺮﷲ ﺳﺮاج ﮔﻔﺗﻧـد:ﺷـﺎه
ﺑوﺑوﺟﺎن را ﺷوھﺮش از ﮐﻠﮐﯾن طﺑﻘﻪ دوم ﻣﻧﺰﻟش ﺑﺰﯾﺮﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮاﺛـﺮ
آن درﮔذﺷت ".
ﻣﮔﺮداﮐﺗﺮ ھﺎﺷﻣﯾﺎن اﯾن ﺳﺧن ﺳﺮدار ﮐﺑﯾﺮ را ﭼﻧﯾن ردﮐـﺮده ﻣﯾﮔوﯾـد ﮐـﻪ
ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﭼون ﻓﺮزﻧد اول اﻣﯾﺮ ﻣﺣﻣداﻓﺿل ﺧﺎن و از اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧـﺎن
ﻣﺳن ﺗﺮ ﺑود ،زﻧﯽ ﺑود ﻣﻐﺮور وﻧﺎزداﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳن ﺑﻠوغ ﻟﺑﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﻣـﯽ ﭘوﺷـﯾد
وھﻣواره در ﮐﻧﺎرﭘدرش ﻣﯽ ﺑود .وﭼون دﺧﺗﺮ ﻧﺎزداﻧﻪ ﭘدر ﺑود ﻟذا ﺟﯾﻐﻪ اﯾﮐـﻪ ﭘـدر
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ﺑﺮاﯾش ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﯾﮔذاﺷت .در ﻋﮫد اﻣﯾـﺮ ﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن ﺧـﺎن اوﺧـود را
وارث ﺳﻠطﻧت ﻣﯾداﻧﺳت وﺑﺎﻻی طﺮز اداره ﺑﺮادرﺧود اﻧﺗﻘﺎد ﻣﯾﮐﺮد وﻣﯾﮔﻔت ﻣﯾﺎن
ﻣن وﺗو ﺑﺟﺰ ﻋﻼﻣﮥ ﺗذﮐﯾﺮ وﺗﺎﻧﯾث ﮐدام ﻓﺮﻗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن از ﻣﺎل ﻣﯾـﺮاث ﭘـدر
ازاﻣﯾﺮ ﺳﮫم ﻣﺳﺎوی ﻣﯾﺧواﺳـت وﻣﯾﮔﻔـت ھﻣﯾﻧﮐـﻪ ﺗـو اﻣﯾـﺮ ﺷـده ای ﺑﺮاﯾـت ﺑـس
اﺳت .داﮐﺗﺮ ھﺎﺷﻣﯾﺎن ﺗﺎﮐﯾد ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎن ﺑﻪ ﻣـﺮض طـﺎﻋون درﮔذﺷـت
واﻓواه از ﮐﻠﮐﯾن اﻓﺗﺎدن وی ﯾک ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺑود ﮐﻪ دﺳت ﺳﯾﺎﺳت در آن دﺧﯾل ﺑود.
ﺑﻘول ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷﻣﯾﺎن ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدﻋﺰﯾﺰ ﻧـﺎدر در زﻣـﺎن اﻣﯾـﺮ ﺣﺑﯾـب ﷲ
ﺧــﺎن ﺑــﻪ ھﻧدوﺳــﺗﺎن ﺗﺑﯾﻌــد ﺷــد وﻋﻠــت آن اﯾــن ﺑــود ﮐــﻪ ﺑــﺮادرزاده اش ﮐﺮﻧﯾــل
ﻣﺣﻣدﻋظﯾم ﺧﺎن ﺧواب دﯾده ﺑـود ﮐـﻪ ﻟﺑـﺎس ﺳـﺮخ ﭘوﺷـﯾده و ﭘﺎدﺷـﺎه ﺷـده اﺳـت.
دوﺳــﺗﺎن ﮐﺮﻧﯾ ـل ﺧــواب را ﺑــﻪ اﻣﯾــﺮ اطــﻼع دادﻧــد واﻣﯾــﺮ از او اﻗﺮارﮔﺮﻓــت و
اﻋــداﻣش ﻧﻣــود .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑـ ًـﺎ اﻣﯾﺮﺳــﺮدار ﻣﺣﻣــدﻋﺰﯾﺰﻧﺎدر را از ﺗــﺮس ﻋﮐــس اﻟﻌﻣــل
اﺣﺗﻣــﺎﻟﯽ وی ﺑــﻪ ھﻧــد ﺗﺑﻌﯾــد ﻧﻣــود .ﺳــﺮدار ﻋﺰﯾﺮﺑﻌــد از ﻓــوت ﺷــﺎه ﺑوﺑوﺟــﺎن)
ً
ظﺎھﺮاھﻧﮔﺎم ﺗﺑﻌﯾد در ھﻧدوﺳﺗﺎن( ﺑﺎ دﺧﺗﺮ ﺳﺮدار وﻟﯽ ﻣﺣﻣدﺧﺎن"ﻻﺗﯽ" ﻣوﺳوم ﺑﻪ
ﺑﯽ ﺑﯽ ﺧدﯾﺟﻪ)ﮐﻪ ﻣﺎدرﮐﻼن ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷﻣﯾﺎن ﻣﯾﺷد( ازدواج ﻧﻣود وﭼﻧدی ﺑﻌد ﺧـود
درھﻧد درﮔذﺷت و در ﺣﺿﯾﺮه ﺷﯾﺦ ﺣﺑﯾب ﭘﮫﻠوی ﻗﺑـﺮ ﺳـﺮدار ﻣﺣﻣـداﯾوب ﺧـﺎن
ﻓﺎﺗﺢ ﻣﯾوﻧد در ﭘﺷﺎور دﻓن ﺷـد .در ﻋﮫـد اﻋﻠﯾﺣـﺿﺮت اﻣـﺎن ﷲ ﺧـﺎن ﺑـﻪ اﺳـﺎس
ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻔـو ﺷـﺎه اﻣـﺎن ﷲ،ﺑـﯽ ﺑـﯽ ﺧدﯾﺟـﻪ ،ﺑـﺎ ﺳـﻪ ﺗـن از ﻓﺮزﻧـداﻧش ﺑـﻪ ﮐﺎﺑـل
ﺑﺎزﮔﺷﺗﻧد.
ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷﻣﯾﺎن در ﻣورد ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧود ﻣﯾﮔوﯾد :او زﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺧﺎﻧـدان
ﻣﺣﻣدزاﺋﯽ را از ﺧورد ﺗﺎ ﺑﺰرگ ﭼﻪ در ﻗﻧدھﺎر وﭼﻪ درﮐﺎﺑل وﭼﻪ در ﭘﺷﺎور ﻣـﯽ
ﺷﻧﺎﺧت وﯾک ﺗﺎرﯾﺦ زﻧده ﺑود.ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ وﻗﺗﯽ ﭘﺮوﻓﯾﺳﺮ ادﻣک ﺑﺮای ﺗﺎﻟﯾف ﮐﺗﺎب ﺧـود
ﺑﮐﺎﺑل آﻣده ﺑود،ﻣﺮﺣوم ﺧﻠﯾل ﷲ ﻋﻧﺎﯾت ﺳﺮاج ﭘﺳﺮﻣﻌﯾن اﻟـﺳﻠطﻧﻪ ﭼﻧـدﺑﺎر ﺑﺧﺎﻧـﻪ
ﻣﺎ)ﻣﺎدرﮐﻼﻧم ﺑﺎ ﻣن ﻣﯽ ﺑود( آﻣد واﮐﺛﺮ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻗﺮاﺑﺗﮫﺎی ﺧﺎﻧدان ﻣﺣﻣـدزاﺋﯽ را
از او ﻣﯾﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ادﻣک ﻣﯾداد.
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ﺑﯾﺎد دارم ﮐﻪ ﺣدود  ۱۰ﺳﺎﻟﻪ ﺑودم وھﻣﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎدر ﮐﻼﻧـم ﺑـدﻋوت ﺑـﯽ ﺑـﯽ
ﺟﺎن ،ﺧﺎﻧم ﺳﺮدار ﻋﺑداﻟﻘدوس ﺧﺎن اﻋﺗﻣﺎد اﻟدوﻟﻪ) ﻣﺎدر اﻋﺗﻣﺎدﯾﮫﺎ( ﺗوﺳـط ﮔـﺎدی
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻣﻧﺰل ﺷـﺎن در ده اﻓﻐﺎﻧـﺎن ﻣﯾـﺮﻓﺗﯾم ،ﺑـﯽ ﺑـﯽ ﺟـﺎن) ﻧواﺳـﻪ اﻣﯾﺮدوﺳـت
ﻣﺣﻣــدﺧﺎن ﺑــود وﻣــﺎدرﮐﻼن ﻣــﺮا ﺑــﯽ ﺑــﯽ ﮐوﺟــﺎن ﯾــﺎ دﺧﺗــﺮ ﮐﺎﮐــﺎ ﺟــﺎن ﻣﯾﮔﻔــت(
وازﻣــﺎدرﮐﻼﻧم راﺟــﻊ ﺑــﻪ ﺑﻘﺎﯾــﺎی ﺧﺎﻧــدان ﻣﺣﻣــدزاﺋﯽ دراﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن وھﻧدوﺳــﺗﺎن
وازدواﺟﮫﺎ و اوﻻدھﺎی ﺷﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯾﮔﺮﻓت و اﯾن ﻣﻌﻠوﻣﺎت را در ﯾـک ﮐﺗـﺎب
ﺿــﺧﯾم ﮐــﻪ ﺑﻘﻠــم ﺧــود ﻣﯾﻧوﺷــت ،ﺛﺑــت ﻣﯾﮐــﺮد .ﺑــﯽ ﺑــﯽ ﺟــﺎن زن ﺑﺎﺳــواد ،ادﯾــب
وﭘﺮﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑود وﺧط ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ وﻋﺎﻟﯽ داﺷت  .ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷﻣﯾﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾـد ﮐـﻪ
ﯾک ﻧواﺳﻪ اش ﻧوراﺣﻣدﺟﺎن اﻋﺗﻣﺎدی ﺑود ﮐﻪ درآن وﻗت در ﺻﻧف ھﻔﺗم ﯾـﺎ ھـﺷﺗم
ﺑود و ﺑﯽ ﺑﯽ ﺟﺎن او را ﺑﻪ ﻧوﺷﺗن ﺳـﯾﺎه ﻣـﺷق ﻣﺟﺑـور ﻣﯾﮐـﺮد .وﻧواﺳـﻪ دﯾﮔـﺮش
ﺳﺮورﮔوﯾﺎ،زﯾﺮﺗﺮﺑﯾت او ﺷﺧص ﭼﯾﺰﻓﮫم ﺷده ﺑود.
ﻣن )ھﺎﺷﻣﯾﺎن( ﺑﺎری از ﺗورﯾﺎﻟﯽ اﻋﺗﻣﺎدی)ﺳﺎﺑق رﺋﯾس ﭘوھﻧﺗـون(ﭘﺮﺳـﺎن
ﮐﺮدم ﮐﻪ آن ﮐﺗﺎب ﭼﯽ ﺷد؟ﮔﻔت :ﻧﺰدﺑوﺑوﮔل)ﺧﺎﻧم ﻣﺣﻣدﯾوﻧس ﺧﺎن ﻧﺎﯾب اﻟﺣﮐوﻣﻪ
ﻗﻧدھﺎر( ﺑود .ﺷﺎﯾد در رژﯾم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﻣﻔﻘود ﮔﺮدﯾده ﺑﺎﺷد.اﮔﺮ آن ﮐﺗﺎب ﭘﯾدا ﺷـود
ﯾک ﻏﻧﯾﻣـت ﺑـﺳﯾﺎر ﺑـﺰرگ ﻓﺮھﻧﮔـﯽ ﺑـﺷﻣﺎر ﻣﯾـﺮود ،زﯾـﺮا ﯾـک زن ﺑﺎﺳـواد وآﮔـﺎه
واﻗﻌﺎت دورۀ ﺻدرات ﺷوھﺮ ﺧود را ﻧﯾﺰ درآن ﺛﺑت ﮐﺮده ﺑود".
ﻗﺎﺑل ﯾﺎد آوری اﺳت ﮐـﻪ ﯾـک زن دﯾﮔـﺮاز زﻧـﺎن ﻣﺣﻣـدزاﺋﯽ ﻧﯾـﺰ ﺑـﻪ ﺷـﺎه
ﺑوﺑوﺟـــﺎن ﻣﻌـــﺮوف ﺑـــود وآن ﺧـــﺎﻧم ﺳـــﺮدار ﺣﯾـــﺎت ﷲ ﺧـــﺎن ﻋـــﺿد اﻟدوﻟـــﻪ
ﺑود.ﺳﺮدارﺣﯾﺎت ﷲ ﺧﺎن ﺗوﺳـط ﺣﺑﯾـب ﷲ ﮐﻠـﻪ ﮐـﺎﻧﯽ ﻣﻌـﺮوف ﺑـﻪ ﺑﭼـﮥ ﺳـﻘﺎو
ھﻣﺮاه ﺑﺎﻋده ﯾﯽ دﯾﮔﺮ از ﺳﺮداران ﻣﺣﻣدزاﺋﯽ اﻋـدام ﮔﺮدﯾـد .اﯾـن ﺷـﺎه ﺑوﺑوﺟـﺎن
دﺧﺗﺮ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدرﻓﯾق ﺧﺎن وﺧواھﺮﮐﻼن ﺳﺮدار رﺣﯾم وﺳﺮدار ﻋﺗﯾق ﺑود.وی
زن ﻓﮫﻣﯾده ،ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﺷن ،درﺑﺎری وﻣﮫﻣﺎن ﻧوازو ﺗﺎﺳﻘوط رژﯾم ﺷﺎھﯽ زﻧده ﺑـود
وﺑدﯾدن ﻣﺎدرﮐﻼﻧم ﻣﯽ آﻣد وﺷﯾﺮﯾﻧﯽ ﺧﺎﻧﻣم ﺳﺎﻣﻌﻪ ﺟـﺎن را او درﺧﺎﻧـﮥ ﺧـﺳﺮم ﺑـﻪ
ﻣن داد .ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﮥ ﺑﺰرگ و ﻣﺟﻠﻠﯽ درﺷﮫﺮﻧو ﮐﺎﺑل درﻋﻘب وزارت داﺧﻠﮥ ﺑـود
ﮐﻪ ﺑﺎغ ﺳﺮﺳﺑﺰ و ﭘﺮ از ﮔﻠﮫﺎی رﻧﮔﺎرﻧگ ﺑﺎ درﺧﺗﺎن ﻣﺛﻣﺮﺑﻪ آن روﻧق وھوای ﺗﺎزه
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ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد و در دھﻪ ھﺷﺗﺎد ﻣﯾﻼدی ﻗﺮن ﮔذﺷﺗﻪ آن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را رﯾﺎﺳت اﮐـﺎدﻣﯽ
ﻋﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ازورﺛﮥ ﺷﺎه ﺑوﺑوﺟﺎ ﺧﺮﯾد.
از ﻣﺟﻣوع ﺑﺣث ﻓوق ﺑﻪ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻣﯾﺗوان دﺳـت ﯾﺎﻓـت ﮐـﻪ درﻋﮫـد اﻣﯾـﺮ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن دو ﺧﺎﻧم ﺟﯾﻐﻪ دارﺑوده اﻧد :ﯾﮐﯽ ﺑوﺑوﺟـﺎن ﺧـﺎﻧم اﻣﯾﺮﻋﺑـداﻟﺮﺣﻣن
ﺧﺎن ودﯾﮔﺮی ﺷﺎه ﺑﺑوﺟﺎن ﺧواھﺮ اﻣﯾﺮ ﮐـﻪ از ﺳـﺮﻏﺮور وﯾـﺎ ﻧﺎزداﻧـﻪ ﮔـﯽ ﺟﯾﻐـﻪ
ﺑﺮﺳــﺮ ﻣﯾﮔذاﺷــت وﺳــوم ﺷــﺎه ﺑﺑوﺟــﺎن ﺧــﺎﻧم ﺳــﺮدار ﺣﯾــﺎت ﷲ ﺧــﺎن ﺑــﺮادر
اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮐﻪ ﺟﯾﻐﻪ دارﻧﺑوده و در دورۀ اﺧﯾﺮ ﺳـﻠطﻧت درﮐﺎﺑـل
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮده اﺳت .روان ھﺎی ھﺮ ﺳﻪ ﺗن ﺷﺎد وﯾﺎد ﺷﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
اﯾن ﻣطﻠب ﺑﺎاﺳﺗﻔﺎده از ﯾﺎد داﺷﺗﮫﺎی ﭘوھﺎﻧدھﺎﺷﻣﯾﺎن)در ﺷﻣﺎره
 ۱۰۸آﺋﯾﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن( وﺧـﺎطرات ﺳـردار ﮐﺑﯾـرﷲ ﺳـراج ودﮐﺗـور
اﮐرم ﻋﺛﻣﺎن ﺗﮫﯾﻪ ﺷده اﺳت.

علياحضرت سرورسلطان)سراج الخواتين(
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ﻳﮐﯽ از دﺧﺗﺮان ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﺷﻳﺮدﻟﺧﺎن )ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﺳﺮورﺳﻠطﺎن) ﺳﺮاج
اﻟﺧواﺗﯾن( ﻣﺎدرﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن( و دﻳﮔﺮی ﻣﺎدر ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﻣﺣﻣودﺧﺎن
ﻳﺎورﺑودﮐﻪ ﻧﺎﻣش درﺗﺎرﻳﺦ ﺛﺑت ﻧﺷده اﺳت .اﻣﺎ ﺳﺮورﺳﻠطﺎن)ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت( ھم ﺑﻪ
ﺳﺑب اﻳﻧﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ رﺳﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھم ﻣﺎدرﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑود ،ﺑﻳش از ﺳﺎﻳﺮ
زﻧﺎن اﻣﻳﺮﺷﮫﻳد ﻣﻌﺮوف و زﺑﺎﻧﺰد اﺳت .ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت زﻧﯽ ﺷﺟﺎع ،ﺳﺮﺳﺧت
وﻣﺻﺻم ﺑود .او ﺑﮐﻣک و ﺗﺷوﻳق ﻣﺎدرش )ﺑﻳﻧظﻳﺮﺳﻠطﺎن( در ﺟﮫت ﭘﺮورش
ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﺑﺮای رﺳﻳدن ﺑﺳﻠطﻧت از ھﻳﭼﮔوﻧﻪ ﺗﻼش درﻳﻎ ﻧورﻳد ﺗﺎﺑﻪ اﻳن
آرزوی ﺧود رﺳﻳد.
ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت زﻧﯽ آھﻧﯾن اراده ﺑود ﮐﻪ ﺗواﻧﺳت درﻣﻘﺎﺑل ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮐﻼت
ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ داﺧل درﺑﺎرﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧد ،زﯾﺮا در ﺗﺮﺑﯾت ﻓﺮزﻧدش ھدﻓﯽ
ﺑﺰرگ داﺷت وﻣﯾﺧواﺳت ﮐﻪ او راﺑﻣدارج ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺳﺎﻧدو او ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺗﺮﻗﯽ
راﺑﭘﯾﻣﺎﯾد .ﺑدﯾن ﺳﺑب ﻣﻠﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ ھدف ﺧوداﻣﺎن ﷲ راﺑﻪ ﺷﯾوه ً اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺑﯾت ﻧﻣود وھﺮﺳﺎل او را ﻧﺰد اﻗوام ﺧود ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر ﻣﯾﻔﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻗﻧدھﺎر درﺗﻣﺎس ﺑﺎﺷد واز ﺷﺟﺎﻋت وﮐﺮم اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺑﯾﺎﻣوزد.دﮐﺗور اﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن در
ﻣوردوی ﻣﯾﻧوﯾﺳد» :ﺳﺮور ﺳﻠطﺎن)ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت( از ﭼﮫﺮه ھﺎی درﺧﺷﺎن ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .او اوﻟﯾن زﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر در ﻧﯾم ﻗﺮن
اﺧﯾﺮﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق وآزادﯾﮫﺎی دﻣوﮐﺮاﺗﯾک زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾﮐﺎر وﻣﺟﺎھدت
ﮐﺮده اﺳت«.داﮐﺗﺮاﮐﺮم ﻋﺛﻣﺎن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾد »:ﻣﺎدر ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ،ﺳﺮورﺳﻠطﺎن ﮐﻪ
زﻧﯽ داﻧﺷﻣﻧد وﮐﺎردان ﺑود وھﻣﯾﺷﻪ در ﺗﻧظﯾم ﻧﻘﺷﻪ ھﺎ وطﺮح ھﺎی ﭘﺳﺮش ﺳﮫﻣﯽ
ً
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ در ﺗﺮﺑﯾت و ﺗﻌﻠﯾم زﻧﺎن ﻣﻣﻠﮐت دﺧﺎﻟت داﺷت ،ﭼﺎﻧﮐﻪ در
ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷت،
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺗﺎﺳﯾس ﻣدارس دﺧﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ھﻣت وﺗوﺟﻪ اﯾن زن  ۱۵۰داﻧش
آﻣوزدﺧﺗﺮ ﻣﺷﻐول ﺗﺣﺻﯾل ﺑودﻧد واز آن ﺑﺑﻌد اﯾن رﻗم ﻓﺰوﻧﯽ ﯾﺎﻓت .وﺑﺎ اﺣداث
ﻣﮐﺎﺗب دﺧﺗﺮاﻧﻪ در وﻻﯾﺎت وﺷﮫﺮھﺎ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﯽ دﺧﺗﺮ وزن ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗن
داﻧش ﻣﺷﻐول ﺷدﻧد )«.ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﭘﻠواﮐﯽ ﺳﺗوری،
 ،۱۳۸۴ص(۱۱۴
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ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗوﻟﯽ » اﯾن ﻋﻘﺎب ﭘﯾر« درﺗﺮﺑﯾت وطﺮزﻓﮐﺮ اﻣﺎن
ﷲ ﺗﺎﺛﯾﺮ وﻧﻔوذ ﻣوﺛﺮ داﺷت وﭘﺳﺮش راﺑﺮای ﺳﻠطﻧت ﺗﺮﺑﯾت وآﻣﺎده ﻣﯾﮐﺮد.
ﺷﺟﺎﻋت ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت از اﻳن ﺣﮐﺎﻳت ﺑﺮﻣﻼ ﻣﻳﺷودﮐﻪ :ﺑﺎری ُاﺧت اﻟﺳﺮاج  ،در
ﺑﺎغ ﭼﮫﻠﺳﺗون دﻋوت ﻣﺟﻠﻠﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻣوده و در آن زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان رﺟﺎل ﻣﻌﺗﺑﺮ و
ﻣﻌﺮوف ﭘﺎﻳﺗﺧت را دﻋوت ﮐﺮده ﺑود .وﻗﺗﯽ ھﻣﻪ زﻧﺎن دﻋوت ﺷده ﺑﻪ ﻗﺻﺮﺣﺎﺿﺮ
ﺷدﻧد ،اﻣﻳﺮﺣﺑﻳب ﷲ ﻧﻳﺰ در آن دﻋوت ﺷﺮﮐت ورزﻳد ﺗﺎ ﻣﮫﻣﺎﻧﺎن را از ﻧﺰدﻳک
ً
اﺣﺗﻣﺎﻻ ﮐﺳﯽ را از آن ﻣﻳﺎن ﺑﭘﺳﻧدد و ﺑﻪ ﺣﺮم وﺳﻳﻊ ﺧود ﺑﻳﻔﺰاﻳد ،در اﻳن
ﺑﺑﻳﻧد و
ھﻧﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻳﺎ ﺣﺿﺮت اطﻼع رﺳﻳد ﮐﻪ ُاﺧت اﻟﺳﺮاج در ﻗﺻﺮﭼﮫل ﺳﺗون ﻣﺣﻔل
ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰارﮐﺮده  ،و اﻣﻳﺮھم در آن ﺷﺮﮐت دارد .ﭘس ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﺑﺎ ﺳﺮﻋت
ﺧود را ﺑﻪ ﻗﺻﺮ ﻣﻳﺮﺳﺎﻧد و ﻧﺎﮔﺎه داﺧل ﻗﺻﺮﻣﻳﺷود و ﺑﺳوی ُاﺧت اﻟﺳﺮاج ﮐﻪ در
ﭘﮫﻠوی اﻣﻳﺮاﻳﺳﺗﺎده ﺑود ،ﭘﻳش ﻣﻳﺮود وﭼون ﺑﻪ او ﻧﺰدﻳک ﻣﻳﺷود ،ﺳﻳﻠﯽ ﻣﺣﮐﻣﯽ
ﺑﺮروی ُاﺧت اﻟﺳﺮاج ﺣواﻟﻪ ﻣﻳﮐﻧد ،ﻣﮔﺮاﺧت اﻟﺳﺮاج روی ﺧود را ﺑﺳﺮﻋت
ﻋﻘب ﻣﻳﮐﺷد و ﺳﻳﻠﯽ ﺑﺮروی اﻣﻳﺮ ﻣﻳﺧورد .ﺻدای دﺳت ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﺑﺮ روی
اﻣﻳﺮرا ھﻣﻪ ﻣﯽ ﺷﻧوﻧد.و از ﻣﺷﺎھده اﻳن ﺻﺣﻧﻪ ﻣﮫﻣﺎﻧﺎن ﺑﺧﻧده ﻣﯽ اﻓﺗﻧد وﻣﻳﮔوﻳﻧد:
»ﻋﻳش اﻣﻳﺮﺑﻪ ﻏﻳش ﺗﺑدﻳل ﺷد «.اﻣﻳﺮاز اﻳن ﺑﺮﺧورد ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﺑﺮاﻓﺮوﺧﺗﻪ
ً
ﻓورا ﺑﻪ ﮐﺎﺑل ﺑﺎزﻣﻳﮔﺮدد و در ﻧﻳﻣﻪ ﺷب ،ﻗﺎﺿﯽ را ﺧواﺳﺗﻪ و
ﻣﻳﺷود ،
ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت را طﻼق ﻣﻳدھد .وﻗﺗﯽ ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدآﺻف ﺧﺎن ﭘدر ﺳﺮدار اﺣﻣدﺷﺎه
ﺧﺎن و ﺳﺮدار ﻣﺣﻣدﻳوﺳف ﺧﺎن ﭘدر ﻧﺎدرﺧﺎن وﺑﺮادران ﮐﻪ ﻣﺻﺎﺣﺑﻳن اﻣﻳﺮ ﺣﺑﻳب
ﷲ ﺧﺎن ﺑودﻧد ،از ﻗﺿﻳﻪ ﻣطﻠﻊ ﻣﻳﺷوﻧد ،ﺳﺮدار ﻧﺻﺮﷲ ﺧﺎن را از ﻗﺿﻳﻪ آﮔﺎه
وﺑﻪ اﺗﻔﺎق وی ﻧﺰد اﻣﻳﺮ ﻣﻳﺮوﻧد وﻣﻳﮔوﻳﻧد ﮐﻪ :اﻣﻳﺮ ﺑﺎ اﻳن ﮐﺎر ﺧود ﺗﻣﺎم ﻗوم
ﺑﺎرﮐﺰاﻳﯽ را ﻋﻠﻳﻪ ﺧود ﺗﺣﺮﻳک ﻣﻳﮐﻧد و ﺳﻠطﻧت ﺧود را ﺑﻪ آﺷوب ﻣﻳﮐﺷد ،زﻳﺮا
ﮐﻪ طﻼق ﮐﺮدن ﻣﻠﮐﻪ رﺳﻣﯽ ﮐﺷور  ،آﺑﺮوی ھﻣﻪ را ﻣﻳﺮﻳﺰد و ﺑﺎﻋث اﻧﺗﻘﺎم ﮔﻳﺮی
ﻣﻳﺷود .اﻳﻧﺳت ﮐﻪ اﻣﻳﺮﺣﺑﻳب ﷲ از ﮐﺮده ﭘﺷﻳﻣﺎن ﻣﻳﮔﺮدد ،وطﻼق ﻧﺎﻣﻪ را ﭘس
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﭘﺎره ﻣﻳﮐﻧد ،وﻟﯽ دﻳﮔﺮ ﻋﻠﻳﺎ ﺣﺿﺮت و ﭘﺳﺮش ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ از ﭼﺷم
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اﻣﻳﺮ ﻣﯽ اﻓﺗﻧد .ﺗﮫدﯾد اﻣﯾﺮ،ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت را از ﺗﺻﻣﯾﻣش ﻣﺑﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﺑﯾت
ﺑﺰرﮔواراﻧﻪ ﭘﺳﺮش ﻣﻧﺻﺮف ﻧﺳﺎﺧت.
و ﭘس ازاﻳن ﺣﺎدﺛﻪ اوﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮔﯾﺮد و درﺻدد اﻧﺗﻘﺎم ﮐﺷﯽ از
اﻣﯾﺮﻣﯽ اﻓﺗد،اﺑﺗدا دو دﺧﺗﺮﺧود ﻳﻌﻧﯽ ﺻﻔورا ﻣﻠﻘب ﺑﻪ)ﻗﻣﺮاﻟﺑﻧﺎت(ﮐﻪ ﮔﺮﭼﻪ دﺧﺗﺮ
ﺳﮐﻪ او ﻧﺑود وﻟﯽ ﭼون درﮐودﮐﯽ ﻣﺎدرش ﻓوت ﺷده ﺑود،ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت اورا ﻣﺛل
دﺧﺗﺮان ﺧود ﭘﺮورش داده ودوﺳت ﻣﯾداﺷت( ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن وﺻﻔﻳﻪ
ﺳﻠطﺎن)ﺳﻣﺮاﻟﺳﺮاج( را ﺑﻪ ﺷﺎه وﻟﻳﺧﺎن ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،و ﺑدﻳﻧﮔوﻧﻪ ﺧﺎﻧواده ﻣﺻﺎﺣب
 ،ﻧﺎدرﺧﺎن وﺑﺮادراﻧش را در ﭘﺷﺗﻳﺑﺎﻧﯽ ازﻓﺮزﻧد ﺧود ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ ﻗﺮار
ﻣﻳدھد .ﺳﭘس ﻣﺣﻣدوﻟﻳﺧﺎن راﺑﺎ دادن دﺧﺗﺮ ﻣﺎﻣﺎی ﺧود)ﻋذراﺳﻠطﺎن ﺑﻧت
ﻓﻘﻳﺮﻣﺣﻣدﺧﺎن ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ( وﺷﺟﺎع اﻟدوﻟﻪ ﺧﺎن ﻓﺮاﺷﺑﺎﺷﯽ ارگ را ﺑﺎ دادن ﻳﮐﯽ
ازﺑﺳﺗﮔﺎن دﻳﮔﺮ ﺑﺧود ﻧﺰدﻳک ﻣﻳﮐﻧد ﺗﺎ ﺣﻣﺎﻳت ﺧود را از اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن درﻳﻎ
ﻧورزﻧد و او را ﺑﻪ ﺳﻠطﻧت ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد  .ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت  ،ﮔﺮوه ﻣؤﺛﺮی را در
درﺑﺎر ﺑﺧود واﺑﺳﺗﻪ ﻣﻳﺳﺎزد و ﺳﭘس دراﻧﺗظﺎر اﻧﺗﻘﺎم از اﻣﻳﺮﺣﺑﻳب ﷲ ﻣﯽ ﻧﺷﻳﻧد.
ﺣﺎدﺛﻪ ﺳوء ﻗﺻدﻋﻠﻳﻪ اﻣﻳﺮ در ﺷورﺑﺎزارﮐﺎﺑل و ﭘﻳﮔﺮد ﻗﺿﻳﻪ ﺗوﺳط ﻣﺳﺗوﻓﯽ
اﻟﻣﻣﺎﻟک اﻧﮔﺷت اﺗﮫﺎم را ﺑﺳوی ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن ﷲ 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
داﺷﺗﻧد ،ﻳک ﺷب در ﺑﺳﺗﺮ ﺧواب ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ اﻣﻳﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺧﺷﻳدﻧد و ھﻔت روز ﺑﻌد
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘدر ﺑﺮﺗﺧت ﮐﺎﺑل ﺗﮐﻳﻪ زد).ﻣﻧﺑﻊ رواﻳت ،آﻗﺎی آﺻف آھﻧگ(
ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﮐﻪ ﺧون ﮔﺮم اﻓﻐﺎﻧﻳت در رﮔﮫﺎﻳش ﻣوج ﻣﻳﺰد  ،اﻧﺗﻘﺎم ﺧود
را ﺑﻪ دﻟﻳل ﺗوھﻳﻧﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب اﻣﻳﺮ دﻳده ﺑود ﮐﺷﻳد .ﺑﻘول ﺷﺎھدﺧت ھﻧدﻳﻪ ﺟﺎن)
دﺧﺗﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ( ﭘس از ﺑﻘدرت رﺳﻳدن اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن،ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت در ﻧظﺮ
داﺷت ﺗﺎ وزرارت داﺧﻠﻪ را ﺑﻪ او واﮔذارﮐﻧﻧد ،ﻣﮔﺮﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﻪ ﻣﺷﮐل
ﺗواﻧﺳت ﻣﺎدر را ازاﻳﻧﮐﺎرﻣﻧﺻﺮف وﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺧﺎن )ﺷوھﺮ ﺳﺮاج
اﻟﺑﻧﺎت(را ﺑدان ﺳﻣت ﻣﻘﺮرﮐﻧد.
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ً
درﻣﻧطﻘﻪ ﭘﺮوان وﮐﺎﭘﯾﺳﺎ
ﺑﺎری در ھﻧﮔﺎم ﺳﻔﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﻪ اروﭘﺎ
اﻣﻧﯾت ﻣﺧﺗل ﺷد وﻣﺮدم ﺑﺷﮐﺎﯾت ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد .ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت ھﻣﯾﻧﮐﻪ از ﻣوﺿوع
ً
ﻓورا ﺑﻪ ﻣﺣﻣدوﻟﯾﺧﺎن وﮐﯾل ﻣﻘﺎم ﺳﻠطﻧت ﺗوﺻﯾﻪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ رﻓﻊ
ﻣطﻠﻊ ﮔﺮدﯾد ،
ﺷﮐﺎﯾﺎت ﺑﭘﺮدازد .ﻣﺣﻣدوﻟﯾﺧﺎن واﻟﯽ ﭘﺮوان راﺗﺑدﯾل و ﺑﺟﺎی اوﻣﺣﻣداﻣﺎن ﺧﺎن
ﺳﺎﺑق ﺣﮐﻣﺮان ﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ راﮐﻪ اﮐﻧون ﺣﺎﮐم ﮐﻼن داﯾﺰﻧﮔﯽ ﺑود ،ﺑﺣﯾث واﻟﯽ
ﭘﺮوان ﻣﻘﺮرﮐﺮد.اﻣﺎ ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﺑﻪ اﯾن ﺗﻐﯾﯾﺮ وﺗﺑدل ﻗﻧﺎﻋت ﻧﮐﺮده ﺧودﺑﺮای
ﺷﻧﯾدن ﺷﮐﺎﯾت ﻣﺮدم در ﻣﺎه ﺛور ۱۳۰۷ﺷﻣﺳﯽ ﺑﺳواری ﻣوﺗﺮ ھﻣﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺮادرﺧود ﮐﺮﻧﯾل ﻣﺣﻣدﻋﻣﺮﺧﺎن ﺷﺎﻏﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺮوان رﻓت واز واﻟﯽ ﺧواﺳت ﺗﺎ
ﻣﺮدم ورﯾش ﺳﻔﯾدان ﻣﻧطﻘﻪ را ﺑﺮای ﻣذاﮐﺮه ﺑﺎ ﺧود اوﺣﺎﺿﺮ ﮐﻧد .ﺧواﻧﯾن ﭘﺮوان
وﮐﺎﭘﯾﺳﺎ درﻣﺣل ﺟﺑل اﻟﺳﺮاج ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد وﺑﻪ اﺣﺗﺮام ورود ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت ،ﻣﺑﻠﻎ ده
ھﺰار اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودﻧد .ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت از ﻣﺮدم ﺗﺷﮐﺮ ﻧﻣود وآن ﭘول را واﭘس
ﺑﺧود ﻣﺮدم ﺑﺧﺷﯾد وﮔﻔت :دوﻟت از ﺷﻣﺎ اﻣﻧﯾت ﻣﯾﺧواھد وﺷﻣﺎ از دوﻟت ﻋداﻟت
ﺑﺧواھﯾد .او ﻋﻼوه ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺳﺮ ﻣن ﺑﺧﺎطﺮﺑﮫﺑود ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾن
ھﻣﻪ ﺳﻔﺮ طوﻻﻧﯽ راﺑﺮﺧود ھﻣوار ﮐﺮده ﺗﺎ از ﮐﺷورھﺎی ﻏﻧﯽ ﺟﮫﺎن ﮐﻣک ﺑﮔﯾﺮد
ووطن ﻣﺎ وﺷﻣﺎ رآﺑﺎد ﮐﻧد .او ﺑﺮای ﺧود ھﯾﭻ ﭼﯾﺰی ﻧﻣﯾﺧواھد وﻓﻘط آراﻣﯽ ﻣﻠت
را ﻣﯾﺧواھد .ﺑﺰرﮔﺎن ﭘﺮوان ﮔﻔﺗﻧد :ھﻣﺎﻧطور ﮐﻪ اﻣﯾﺮﺻﺎﺣب ﺷﮫﯾد ﻣﺎ رادر
ھﻣﯾﻧﺟﺎ )ﺟﺑل اﻟﺳﺮاج( ﻓﺮزﻧد ﺧطﺎب ﻓﺮﻣودﻧد ،ﻣﺎ ھﻣﻪ ﻓﺮزﻧدان ﺷﻣﺎﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﺧود ھﺳﺗﯾم و دراﻧﺟﺎم ﻓﺮﻣﺎﯾﺷﺎت ﺷﻣﺎﺣﺎﺿﺮﯾم .ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﮔﻔت :ﻣﺮﺟﻊ ﺷﮐﺎﯾت
وﻋﺮاﯾض ﺷﻣﺎ دﻓﺗﺮ ﺗﻧظﯾﻣﯾﻪ ﺧود ﻣن اﺳت و اﯾﻧک ﭘﯾش از اﯾﻧﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﮐﺎﺑل
ﺳﺮﮔﺮدان ﺷوﯾد ،ﻣن ﺧود ﺑﻪ ﺟﺑل اﻟﺳﺮاج آﻣده ام وﺳوال ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺷﮐﺎﯾﺎت از
ﭼﻪ ﻗﺮار اﺳت؟ ﮐدام ﺣﺎﮐم وﻣﺎﻣور ﺣﮐوﻣت درﺣق ﺷﻣﺎ ظﻠم ﮐﺮده ﺗﺎ ﺧودم از او
ﺑﺎزﺧواﺳت ﮐﻧم .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﺷﺧﺎص ﻣﺿﺮ و ﻣﺧل اﻣﻧﯾت را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻧﯾد .ﭘس از
اﯾن ﮔﻔﺗﺎر ودﯾدار ،اھﺎﻟﯽ ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺧوﺷﺣﺎل ودﯾﮔﺮ اﻣﻧﯾت درآن ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺣﺎل ﻋﺎدی
ﺑﺮﮔﺷت) .ﺳﻔﺮھﺎی ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺷﺎه ،ﭘوﭘﻠﺰاﯾﯽ ،ص(۲۲۱ -۲۱۹
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ﯾﮐﯽ ازﮐﺎر ھﺎی ﺧﯾﺮﯾﮥ ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت ﻣﺎدر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،اﻋﻣﺎرﻣﺟدد
ً
ﻣوﺟوده آن درﮐﺎﺑل اﺳت .اﯾن ﻣﺳﺟد ﺑﻌد ازآﻧﮐﻪ
ﻣﺳﺟد ﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ﺑﺷﮐل
ﮐﺎﺑل اﺳﻼم را ﭘذﯾﺮﻓت )ﻧﯾﻣﻪ ﻗﺮن ﺳوم ھﺟﺮی( اﻋﻣﺎرﺷده و ﺑﺎر دوم درﻋﮫد
ﺑﺎﺑﺮ درﻧﯾﻣﻪ ﻗﺮن ﺷﺎﻧﺰدھم ﻣﯾﻼدی وﺑﺎرﺳوم ﺑﻪ ﺧواھش
ھﻣﺎﯾون ﭘﺳﺮ ُ
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﺳﺮورﺳﻠطﺎن در آﻏﺎز رﺑﻊ دوم ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم از داراﯾﯽ ﺷﺧﺻﯽ اش
ﺑﺷﮐل اﻣﺮوزی آن اﻋﻣﺎرﮔﺮدﯾد وﺑﻪ ﻣﺳﺟدﺷﺎه دوﺷﻣﺷﯾﺮه ﻣﻌﺮوف
ﮔﺷت.ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﺑﻐﯾﺮ از ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﯾک ﭘﺳﺮ دﯾﮔﺮ ﺑﻧﺎم ﺷﮫﺰاده ﻋﺑﯾدﷲ
وﺳﻪ دﺧﺗﺮﺑﻧﺎﻣﮫﺎی ﺳﺎراﺳﻠطﺎن) ﻣﻠﻘب ﺑﻪ ﺳﺮاج اﻟﺑﻧﺎت( ،ﺻﻔﯾﻪ ﺳﻠطﺎن ﻣﻠﻘب ﺑﻪ)
ﺳﻣﺮاﻟﺳﺮاج( ورﺿﯾﻪ ﺳﻠطﺎن ﻣﻠﻘب ﺑﻪ)ﻧوراﻟﺳﺮاج( داﺷت ﮐﻪ درﻧﮐﺎح ﺷﺧﺻﯾت
ھﺎی ﺑﺰرگ دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد :ﺳﺮدار ﺷﺎوﻟﯾﺧﺎن وﺳﺮدارﻣﺣﻣدﺣﺳن ﺧﺎن ﻣﺻﺎﺣب و
واﻟﯽ ﻋﻠﯽ اﺣﻣدﺧﺎن درآﻣده ﺑودﻧد.
ﻋﻠﯾﺎ ﺣﺿﺮت ﺑﻌد از ﺳﻘوط دوﻟت
اﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭘﺳﺮان وﯾﮐﯽ دو دﺧﺗﺮش ﺑﺎ ﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ اﺑﺗدا ﺑﻪ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ رﻓت وﺑﻌد ﻧﺰد ﭘﺳﺮ
دﯾﮔﺮﺧود ﺷﮫﺰاده ﻋﺑﯾدﷲ ﺟﺎن ﮐﻪ درﺗﺮﮐﯾﻪ
زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮد رﻓت وﺳﺮاﻧﺟﺎم درﺗﺮﮐﻳﻪ ﭼﺷم
از ﺟﮫﺎن ﭘوﺷﻳد.و ﺑﻘول ﺷﮫﺰاده اﺣﺳﺎن ﷲ
داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺟﺳدش درﮔورﺳﺗﺎن ﺷﮫدای
ارﺷد ﻧظﺎﻣﯽ ﻣوﺳوم ﺑﻪ»اﻳدرﻧﯽ ﮐﺑﯽ«
دراﺳﺗﺎﻧﺑول ﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮده ﺷد.
رواﻧش ﺷﺎد وﻳﺎدش ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﺎد.
سرورسلطان در اواخر عمر درترکيه
ﻋﻠﻳﺎﺣﺿﺮت ﺳﺮورﺳﻠطﺎن در ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ 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
ﻣﺟﻠﻪ آﺋﻳﻧﻪ ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﻳد .
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ملکه ثريا مدافع سرسخت
آزادی زن افغان

ملکه ثريا ملقب به شاه خانم
)٢۴نومبر ٢٠ -١٨٩٩اپريل (١٩۶٨
ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺧﺎﻧم اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،ﺑﻧت ﻣﺣﻣود طﺮزى اﺑن
ﺳﺮدارﻏﻼم ﻣﺣﻣدﺧﺎن ،اﺑن ﺳﺮدار رﺣﻣدل ﺧﺎن اﺑن ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻧده ﺧﺎن ﺑود .اﻳن
زن ﺷﺟﺎع وﻓﺎﺿﻠﻪ در ﺧﺎﻧواده ﻳک ﻧوﻳﺳﻧده وﻳک ﺳﻳﺎﺳﺗﻣدار ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ھم
ﭘدر و ھم ﭘدرﮐﻼﻧش و ﭘدر ﭘدر ﮐﻼﻧش ،ھﻣﮔﻰ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧوﻳﺳﻧده  ،ھﻧﺮﻣﻧدو ھﻧﺮ
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دوﺳت و روﺷﻧﻔﮐﺮ ﺑودﻧد ،در۲۴ﻧوﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ١٨٩۹در دﻣﺷق ﺑﻪ دﻧﻳﺎ آﻣد و
در ۱۹۰۵ﻣﯾﻼدی ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺧود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺷت ودر ﺳﺎل  ١٩١٣ﺑﺎ
ﺷﮫﺰاده اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن در ﻗﺻﺮ ﺷﮫﺮ آراى ﮐﺎﺑل ﻋﺮوﺳﻰ ﻧﻣود وھﻣﺎﻧﺟﺎ از
طﺮف ﻋﻠﻳﺎ ﺣﺿﺮت ﺳﺮاج اﻟﺧواﺗﻳن ﻣﺎدر اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻟﻘب »ﺷﺎه ﺧﺎﻧم«
ﻧﺎﻣﻳده ﺷد .اﻳن زن زﻳﺑﺎ و زﻳﺮک وآﮔﺎه ﺑﺮ زﺑﺎﻧﮫﺎى ﺗﺮﮐﻰ وﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺋﻰ و ﻋﺮﺑﻰ و
ﻓﺎرﺳﻰ ﻣﺳﻠط ﺑود و ﺳﺧﻧﺮان ﭘﺮ ﺷور و ﻣؤﺛﺮى ﺑود.
ﭘدر ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ  ،ﻣﺣﻣودطﺮزی  ،ﻧوﯾﺳﻧده وﮔﺮداﻧﻧده داﻧﺷﻣﻧد وﺑﺎ ﺗدﺑﯾﺮ
ﺳﺮاج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﻪ ﺑود ودر ﺗﺣت ﺗﺮﺑﯾت ﺳﺎﻟم او دﺧﺗﺮاﻧش ھﺮﯾک ﺧﯾﺮﯾﻪ
طﺮزی ﺧﺎﻧم ﺳﺮدار ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن وﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﺧﺎﻧم اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﺷﺎه اﻣﺎن
ﷲ ،ﺧدﻣﺎت ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ و ﻓﺮاﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ زن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣودﻧد.
ﻣﺣﻣودطرزی در ﺳﺮاج اﻻﺧﺑﺎر اﻓﻐﺎﻧﯾﻪ ازﻧﻘش ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ زﻧﺎن در
دوران ﺧﻼﻓت ﻋﺑﺎﺳﻰ ﯾﺎدﻣﯾﮐﺮد .ﺑﻘول او »:زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺗﻣﺎم زﻧﺎن و ﻣﺮدان
اروﭘﺎﺋﻰ ﺑﻰ ﺳواد و ﺟﺎھل ﺑودﻧد  ،زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣوﻗف ھﺎى ﻣﮫم ﺑﺣﻳث ﺷﺎﻋﺮ و
ھﻧﺮﻣﻧد داﺷﺗﻧد و ﺣﺗﻰ در ﻣﻘﺎﻣﺎت ادارى ﮐﺎر ﻣﻳﮐﺮدﻧد «.طﺮزى ﻣﺎﻧﻧد ﺗﺟدد طﻠﺑﺎن
و اﺻﻼح طﻠﺑﺎن ھم ﻋﺻﺮ ﺧود ﻗوﻳﺎً از داﻋﻳﻪ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺣﻣﺎﻳت ﻣﻰ ﻧﻣود و
اﺳﺗدﻻل 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
آورﻧد «.ھﻣﭼﻧﺎن طﺮزى ﺗوﺿﻳﺢ ﻣﻳﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﻠت ﺳﻘوط اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘس از دوران
ﺗﻳﻣورﺷﺎه )١٧٩٣-١٧٧٣م ( ﺗﻌدد زوﺟﺎت ﺑﻳن ﺣﮐﻣﺮواﻳﺎن ﺑود ﮐﻪ در ﻧﺗﻳﺟﻪ
اوﻻد ھﺎى ﻣﺗﻌدد آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ادﻋﺎى ﻣﺳﺎوى ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﻰ ،ﮐﺷور را در ﻣﺑﺎرزه داﺧﻠﻰ
ﻗدرت ﻗطﻌﻪ ﻗطﻌﻪ ﮐﺮدﻧد.
ﭼون در زﻣﺎن طﺮزی ،ﺷﺮاﻳط زﻧﺎن ﻣﺳﻠﻣﺎن ) ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن اﻓﻐﺎن (
ﺑﺳﻳﺎر رﻗت اﻧﮔﻳﺰ ﺑود ،طﺮزى و ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ وﺟواﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻧﺧﺳﺗﻳن ﻣداﻓﻌﺎن
ﺣﻘوق زﻧﺎن و ﻧﺧﺳﺗﻳن طﺮﻓداران ﺣق ﺗﺣﺻﻳل و ازدواج زن ﺑﺎ ﻳک ﻣﺮد در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑودﻧد.
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ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ وﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ھﺮدو از اﻧدﯾﺷﻪ ھﺎی ﻣﺣﻣودطﺮزی در ﺟﮫت
آزادﺳﺎﺧﺗن زﻧﺎن از زﻧدان ﭼﺎدری ﻣﻠﮫم ﺑودﻧد .ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﻌد از ﺣﺻول
اﺳﺗﻘﻼل ﺳﻳﺎﺳﻰ  ،ﺑﻪ ﻧﻘش زﻧﺎن در روﻧد ﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺗوﺟﻪ ﺧﺎص ﻣﺑذول
داﺷت و ﭘﺮوﺳﻪ ﻧﺟﺎت زﻧﺎن را ﺑﺣﻳث ﺷﮫﺮوﻧدان ﻣﺗﺳﺎوى اﻟﺣﻘوق آﻏﺎز ﻧﻣود وﺑﻪ
اﻳن ﻣﻧظور ﺑﻪ ﺗﺄﺳﻳس اﻧﺟﻣن ﻧﺳوان و ﻣﮐﺎﺗب دﺧﺗﺮاﻧﻪ اﻗدام ﮐﺮد.
ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻧﺧﺳﺗﻳن ﻣﻛﺗب دﺧﺗﺮاﻧﻪ را ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺳﺗورات« در ﺳﺎل ١٩٢٠
در ﺷﮫﺮ آرا ﻛﺎﺑل ﺗﺎﺳﻳس ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻌداد  ٤٠ﺗن از دﺧﺗﺮان در آن آﻣوزش را
آﻏﺎز ﻛﺮدﻧد .ﻣﻠﻛﻪ ﺛﺮﻳﺎ در روز اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻛﺗب در ﻳك ﺳﺧﻧﺮاﻧﻲ ﮔﻔت" :اﻟﺣﻣد ﷲ
ﺑﺮاي ﻣﺎزﻧﺎن،اﻣﺮوز ﻳك روز ﻧﮫﺎﻳت ﺧوب اﺳت ﻛﻪ در ﺳﺎﻳﻪء اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت
ﻏﺎزي ،ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗورات را اﻓﺗﺗﺎح ﻣﻳﻛﻧﻳم .اﻣﻳد اﺳت ﻛﻪ اوﻻد وطن از اﻳن ﻣﻛﺗب
ﻣﺳﺗﻔﻳد ﺷده و در راه دﻳن و دوﻟت و ﻣﻠت ﺧوﻳش ﺣﺗﻲ اﻟوﺳﻊ ﺧدﻣت ﻛﻧﻧد ﺑﻪ ھﻣﻪ
ﺣﺎﺿﺮﻳن ﻣﻌﻠوم اﺳت ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻳت ﻋﻠم ﺑﻪ ﻣﺮد و زن ﻳﻛﺳﺎن اﺳت ،و اﻳن ﻣﻛﺗب
ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺎ ،زﻧﺎن ﺗﺎﺳﻳس ﺷده از ﺗوﺟﮫﺎت ﻣﻌﺎرف ﺧواھﻲ اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت ﺟوان،
ﻏﺎزي ﻣﺎ و ھﻣت و ﻛوﺷش ﺟﻧﺎب وزﻳﺮ ﻣﻌﺎرف اﺳت) ".ﺳﺎﯾت ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫﻪ
ﺷﻣﺎره (۸۰
ﺷﺧص ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ اداره ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات را ﺑﺎ ھﻣﮐﺎرى ﻋده ﺋﻰ از زﻧﺎن
روﺷﻧﻔﮐﺮﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﻋﮫده ﮔﺮﻓﺗﻧد.
داﻧﺷﻣﻧد اﻓﻐﺎن،داﮐﺗﺮﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،در آﺧﺮﯾن ﻣﻘﺎﻟﮥ ﺷﺎن در ﺑﺎرۀ
ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ »:درﺧﺗم ﺳﺎل١٩٢٠ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯾس اوﻟﯾن ﻣﮐﺗب ﻧﺳوان
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎم ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات دروازه ﺗﺣﺻﯾل ﺑﺮای زن اﻓﻐﺎن ﺑﺎزﮔﺮدﯾد.
ﻣﮐﺗب ﺗوﺳط زﻧﺎن ﺧﺎﻧوادل ﺷﺎھﯽ اداره ﻣﯾﺷد .ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﻧوی ﺷوھﺮ
و واﻟدﯾن ﺧود ﺑﻪ ﻋﻧوان »ﻣﻔﺗﺷﻪ« از اﻣور ﻣﮐﺗب وارﺳﯽ ﻣﯾﮐﺮد.ﻣﺎدرش»اﺳﻣﺎ
رﺳﻣﯾﻪ -ﺧﺎﻧم ﻣﺣﻣود طﺮزی«ﮐﻪ زن ﺑﺎ ﻓﺮھﻧگ وداﻧﺷﻣﻧد ﺑود،ﻣدﯾﺮۀ ﻣﮐﺗب
وﺧواھﺮ ﻣﻠﮐﻪ)ﺧﯾﺮﯾﻪ ﺧﺎﻧم ﻣﻌﯾن اﻟﺳﻠطﻧﻪ(ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﺎوﻧﮥ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﻪ
ﻣﯾﮐﺮد.ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات ﺑﯾﺮون ﻗﺻﺮﺷﺎھﯽ در ﻧﺎﺣﯾﮥ »ﺷﮫﺮ آرا« درﺧﺎﻧﮥ ﻋﻠﯽ

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

١٥٧

اﺣﻣدﺧﺎن واﻟﯽ واﻗﻊ ﺑود ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺷﺎﮔﺮدان آﻧﺮا در ﺳﺎل اول در ﺣدود ٥٠
دﺧﺗﺮ از ﺧﺎﻧدان ﺷﺎھﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدادﻧد.ﻣﻌﻠﻣﻪ ھﺎی اوﻟﯽ ﻣﮐﺗب آﻧﻌده ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی
ﺑودﻧد ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﺳواد ﺧواﻧدن وﻧوﺷﺗن را آﻣوﺧﺗﻪ وﻗدری از ﻋﻠوم دﯾﻧﯽ وادﺑﯽ
آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻧد .درﻣدت ﮐوﺗﺎه ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮐﺗب ﭼﻧﺎن اﻓﺰاﯾش ﯾﺎﻓت ﮐﻪ در ﭘﻧﺞ
ﺻﻧف اﺑﺗداﺋﯽ ﺗﻘﺳﯾم ﺷدﻧد وﻣﮐﺗب ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﯾک ﻋﻣﺎرت ﺑﺰرﮔﺗﺮ در ﻗﻠب ﺷﮫﺮ ﻣﺳﻣﺎ
ﺑﻪ ده اﻓﻐﺎﻧﺎن در ﻧﺰدﯾک ﻣﺣل ﻣﺷﮫور ﺑﻪ»ﺣوض ﻣﺮﻏﺎﺑﯽ ھﺎ« ودرﯾک ﻋﻣﺎرت
ﺑﺰرگ ﺑﻧﺎم»ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮای« ﮐﻪ از طﺮف )ﺑوﺑوﺟﺎن(ﻣﻠﮐﮥ اﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن ﺑﻪ
ﻣﮐﺗب اھدا ﺷده ﺑود ،اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓت .در ھﻣﯾن وﻗت ھﯾﺋت اداری ﻣﮐﺗب ﻣﺷﺗﻣل ﺑﺮ
دوﺧﺎﻧم از ﻋﻣو زاده ھﺎی ﻣﻠﮐﻪ ﺑﻧﺎم ھﺎی»ﺑﻠﻘﯾس و روح اﻓﺰا« ﯾﮐﯽ ﺑﺣﯾث ﻣدﯾﺮه
ً
ﺟدﯾدا ﻣﻘﺮرﮔﺮدﯾدﻧد) «.اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن٣١،اﮐﺗوﺑﺮ
ودﯾﮔﺮی ﺑﺣﯾث ﻣﺑﺻﺮه
،٢٠١٤ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﺑﻘﻠم داﮐﺗﺮﺳﯾدﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم(
ﻓﺮﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ذﯾل ﺑﻪ ﻣﮫﺮﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ )ﺷﺎه ﺧﺎﻧم( ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ اﯾﻧﺳت ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ١٣٠٠ھﺟﺮی ﺷﻣﺳﯽ ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات ﮐﺎﺑل از ﻣﺣل ﺳﺎﺑق ﺧود ﺑﻪ
ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮای  ،اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷده اﺳت وﻏﺮض ﺗﺷوﯾق زﻧﺎن ﻣدد ﻣﻌﺎﺷﯽ ﺑﺮای
ﺷﺎﮔﺮدان ﻧﺳوان ﻧﯾﺰ درﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﺑود.

اعالن پادشاھی
)به مھر وامضای ملکه ثريا(
به خواھران عزيز ،ساکنين شھر کابل و حومه :
ﺑﺎ اﻳﻧوﺳﻳﻠﻪ اﺻول و ﻗواﻧﻳن ذﻳل را ﮐﻪ ﺑﺮای آﺳﺎﻳش ﺷﻣﺎ و دﺧﺗﺮان ﺷﻣﺎ
ﺗﺻوﻳب ﺷده ،ﺑﻪ اطﻼع ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻳم .ھﺮﮐﺳﯽ ﻣﻳداﻧد ﮐﻪ ﻧﺳل ﺑﺷﺮ از آﻣﻳﺰش ﻳک
ﻣﺮد وﻳک زن ﺑوﺟود آﻣده و ھﺮﮔﺎه ﻓﻘط وﺟود ﻳک ﻣﺮد و ﻳﺎ ﻋﮐس آن در ﮐﺎر ﺑود،
ﻧﮋاد اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺰودی از روی زﻣﻳن ﻧﺎﺑود ﻣﯽ ﮔﺮدﻳد .ﺑﻧﺎ ﺑﺮ اﻳن ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺗواﻧﻳم ﮐﻪ
ﻧﻪ ﻳک ﻣﺮد و ﻧﻪ ھم ﻳک زن ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﺋﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ ﻣﺣﺳوب ﺷود .و
ﭼون ﺑﻘﺎی زن و ﻣﺮد ﺑﺮای اداﻣﻪ ﻧﺳل ﺑﺷﺮ ﺿﺮوری اﺳت ،ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﺋﯽ
ﻧﺧواھﻧد ﺗواﻧﺳت ﻳک ﻣوﺟود ﮐﺎﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ را ﭘﺮورش دھﻧد.ﻣﺳووﻟﻳت ھﺎ و
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ﻣﮐﻠﻔﻳﺗﮫﺎی زﻧدﮔﯽ در ﺑﻳن زن و ﻣﺮد ﺗﻘﺳﻳم اﻧد :زﻧﮫﺎ ﻣؤظف ﺗﺮﺑﻳﻪ اطﻔﺎل ،ﭘﺧﺗن
ﻏذا و اداره اﻣور ﻓﺎﻣﻳل ھﺳﺗﻧد ،در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﻣﺮد ھﺎ ﻣﺳووﻟﻳت ﺗﺄﻣﻳن ﻣﻌﻳﺷت و
ﺗﮫﻳﻪ ﻏذا و اداره اﻣور ﻓﺎﻣﻳل را ﺑﻪ ﻋﮫده دارﻧد .ھﺮﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﻘش ﻧﺳﺑﯽ و ﻣﺮﺑوطﻪ
ھﺮ ﻳک را ﺑﻪ دﻗت ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﻧﻳم ،ﻣﯽ ﺑﻳﻧﻳم ﮐﻪ ﺣﺗﯽ ﻣﺳووﻟﻳت ھﺎی زﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﻣﺮدان ﺧﺎﺻﺗﺎ در ﺳﺎﺣﻪ ﻣواظﺑت از اطﻔﺎل ﺑﻳﺷﺗﺮ ﻣﻳﺑﺎﺷد .و روﺷن اﺳت ﮐﻪ
ﺑدون ﮐﺳب ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﺎﻣﻣﮐن اﺳت ﺗﺎ ﻳک ﻣﺎدر ﭼﻧﻳن ﻳک
ﻣﺳووﻟﻳت ﻣﮫم ﺣﻳﺎﺗﯽ را اﻧﺟﺎم دھد .زﻧﮫﺎ ﻣؤظف اﻧد ﻧﺳﻠﮫﺎی آﻳﻧده را ﺗﺮﺑﻳت
ﻧﻣﺎﻳﻧد ﮐﻪ اﻳن ﺧود ﻳﮐﯽ از ﻣﮫﻣﺗﺮﻳن ﻣﺳووﻟﻳﺗﮫﺎی زﻧدﮔﯽ ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ
زﻧﺎن را از ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳت ﻣﺣﺮوم ﮐﻧﻳم ،در واﻗﻊ ﻧﻳﻣﯽ از وﺟود ﺧود را ﻧﺎﺗوان
ﻧﻣوده وﺳﻳﻠﻪء ﻣﻌﻳﺷت ﺧود را ﺑﻪ دﺳت ﺧوﻳش از ﺑﻳن ﺑﺮده اﻳم .
ﺑﻳﮫوده ﻧﺑود ﮐﻪ ﺣﺿﺮت ﻣﺣﻣد ) ص( ﻣﺮد و زن را ﺑدون اﻳﻧﮐﻪ اﻣﺗﻳﺎز
ﺑﺧﺻوﺻﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدان ﻗﺎﺋل ﺷود ،ﺑﻪ ﮐﺳب ﻋﻠم و داﻧش ﻣﻠﺰم ﺳﺎﺧت .ﭘﻳﺎﻣﺑﺮ
اﺳﻼم ﻣﯽ ﮔﻔت" :ﺣﺻول ﻋﻠم و داﻧش وظﻳﻔﻪء دﻳﻧﯽ ھﻣﻪ ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮫﺎ اﻋم از زن و
ﻣﺮد ﻣﻳﺑﺎﺷد .از طﺮﻓﯽ ﻗواﻧﻳن ﻣﺣﻣدی )ﺷﺮع ﻣﺻطﻔوی( ﺑﻪ زن ﺣق ﻣﻳدھد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم ﻗﺿﺎوت ھم ﺑﺮﺳد ،در ﺣﺎﻟﻳﮐﻪ ﺑﺮای رﺳﻳدن ﺑﻪ ﭼﻧﻳن ﻣﻘﺎﻣﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﻳد
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣطﺎﻟﻌﻪ را ﭘﺷت ﺳﺮ ﺑﮔذارد و ﻣﻘدار زﻳﺎد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑدﺳت آورد .از
اﻳﻧﺮو ﺛﺎﺑت ﻣﯽ ﺷود ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳﻪ در اﺳﻼم از اھﻣﻳت ﻣﺳﺎوی ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﺮ
ﺧوردار ﺑوده اﺳت .در اﻳﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺳواد آﻣوزی در ﺑﻳن ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﮫﺎ ﻣﻌﻣول ﺑود و
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻌﻠﻳﻣﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻳﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺄﺳﻳس ﻣﯽ ﺷدﻧد ،زﻧﮫﺎی زﻳﺎدی ﺑودﻧد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺛل ﻣﺮدھﺎ ،داﻧﺷﻣﻧد ،ﻣﺣدث ،ادﻳب و ھﻧﺮﻣﻧد ﺷدﻧد .ھﻣﻪ ﻣﻳداﻧﻳم ﮐﻪ
ﺻﺣﺎﺑﻪ ﭘﻳﺎﻣﺑﺮ "ص" و ﺗﺎﺑﻌﻳن ﺷﺎن ﺑﺎ ﺣﺿﺮات ام اﻟﻣؤﻣﻧﻳن ﻋﺎﻳﺷﻪ ﺻدﻳﻘﻪ ،ام
اﻟﺳﻠﻣﻪ و ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻔﺻﻪ ﻣﺷورت ﻣﻳﮐﺮدﻧد و در ﻣﺳﺎﺋل دﺷوار دﻳﻧﯽ ﺟوﻳﺎی
ﻧظﺮﻳﺎت اﻳﺷﺎن ﻣﯽ ﺷدﻧد .ﻋﺎﺻﻳﻪ ﺑﻧت ﺟﺎرﷲ ﻳﮐﯽ از ﻋﻠﻣﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻠم ﺣدﻳث
ﺑود و ﺟﻼل اﻟدﻳن ﺳﻳوطﯽ داﻧﺷﻣﻧد ﻧﺎﻣﯽ اﺳﻼم از وی درس ﻣﯽ ﮔﺮﻓت .ھﻣﭼﻧﻳن
اﻳﻣﻠﻠک ﺧواھﺮ ﺷﻳﺦ ﺟﻣﺎل اﻟدﻳن ﺷﮫﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﻳﮐﯽ از ﻣﻌﺎﺻﺮﻳن اﺑن اﻋﺟﺎز
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اﺳﻘﻼن ﺑود ﺑﺎ اﻳن ﻋﺎﻟم و ﻣﺣدث ﺑﺰرگ )اﺳﻘﻼﻧﯽ( ﻣﺑﺎﺣﺛﺎت ﻋﻠﻣﯽ ﺑﺳﻳﺎر داﺷت.
اﺳﻣﺎء ﺑﻧت ﻣﺣﻣد -ﺧواھﺮ ﻧﺟم اﻟدﻳن ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﺿﺎت ﺑﻌﻧوان ﻳک زن ﭘﺮھﻳﺰﮔﺎر و
ﻋﺎﻟم ﺑﺰرگ ﻋﻠم ﺣدﻳث ﻣورد ﺗﺣﺳﻳن ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود و ﮐﺗب ﺑﺳﻳﺎری در
ﺣدﻳث ﻣﮐﯽ را ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺗدرﻳس ﻣﻳﮐﺮد .ﺣﺗﯽ اﻣﺎم ﺳﻳوطﯽ ﺛﻼﺛﻳﺎت ﻣﺳﻧد را ﺗﺣت
رھﻧﻣﺎﺋﯽ اﻟف ﺑﻧت اﻟﺟﻣﺎل ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮد .در ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺑﺳﻳﺎری از
داﻧﺷﻣﻧدان ،اﺳﺗﺎدان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﺷﮫور و ﺗﻌﻠﻳم ﻳﺎﻓﺗﻪ و ﻳﺎ زﻧﮫﺎی ﮐﻪ در ﺟﻧﮔﮫﺎ
ﺷﺟﺎﻋت زﻳﺎدی از ﺧود ﻧﺷﺎن داده اﻧد ،ﺳﺮاغ دارﻳم .ﺗﺣﺻﻳل ﻋﻠم و داﻧش ﻳک
اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻘﻼﻧﯽ و ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﻳﺑﺎﺷد.
ﭘس ﺑﺮای اﻳﻧﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻧﻳن ﻳک ﺿﺮورت ﻋﺎﺟﻠﯽ ﺟواﺑﮔوﺋﯽ ﺑﺗواﻧﻳم ،دو
ﻣﮐﺗب دﺧﺗﺮان )ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات و ﻣﮐﺗب ﻋﺻﻣت( را ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ در ﻧواﺣﯽ
ﺳﺮای ﻋﻠﻳﺎ و ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺎﻗﺮﺧﺎن در ﮐﺎﺑل ﺗﺄﺳﻳس ﮐﺮدﻳم .از آﻧﺟﺎﺋﻳﮐﻪ ھﻳﭼﻳک از اﻳن
ﻣﮐﺎﺗب ﻧﻣﻳﺗواﻧﺳت ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﻳﺷﺗﺮی را در ﺧود ﺟﺎی دھد و ﻣﮐﺗب اوﻟﯽ ھم از
ﺷﮫﺮ دور ﺗﺮ ﺑود ،ھﺮ دو ﻣﮐﺗب را ﺑﻪ ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮای ﮐﺎﺑل ﮐﻪ دارای اطﺎق ھﺎی
ﺑﮫﺗﺮ اﺳت و  ٨٠٠ﺷﺎﮔﺮد را در ﺧود ﺟﺎی ﻣﻳدھد ،ﻣدﻏم ﺳﺎﺧﺗﻳم .ﮐﻪ ﺑﺎ اﻳن ﻧﺣو
ﺗﻣﺎم ﺷﺎﮔﺮدان اﻧﺎث ﻣﻳﺗواﻧﻧد در ﻣﮐﺎن واﺣد ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد .ﻣﺻﺎرف ﻟﺑﺎس ،ﻏذا،
ﭼﺎدری و ﮐﺗﺎﺑﮫﺎی ﺷﺎن از طﺮف ﺣﮐوﻣت ﺑطور ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺮداﺧت ﺧواھد ﺷد.
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.
ﭼون ﻣﮐﺎﺗب ﻋﺎدی دﺧﺗﺮان ﺗﻧﮫﺎ دﺧﺗﺮ ھﺎی ﺟوان ﺑﻪ ﺳﻧﻳن  ٦ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ده
ﺳﺎﻟﻪ را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻳﮐﻧﻧد ،ﺑﺮای زﻧﺎن ﮐﻼن ﺳﺎل ﻳک ﻣﮐﺗب ﺣﺮﻓوی ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ﺗﺮﺑﻳت
ﻣﺳﻠﮐﯽ در رﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧﻳﺎطﯽ ،ﭘﺧت و ﭘﺰ و ﺳﺎﺧﺗن ﮔﻠﮫﺎی ﻣﺻﻧوﻋﯽ را ﻓﺮاھم
ﮐﻧد ،ﺗﺄﺳﻳس ﻧﻣودﻳم .ھدف از ﺗﺄﺳﻳس اﻳن ﻣﮐﺗب اﻳﻧﺳت ﺗﺎ زﻧﮫﺎ را ﮐﻣک ﮐﻧﻳم
ﻣﺷﺎﻏل ﺟدﻳدی ﺑﻳﺎﻣوزﻧد و از ﻧظﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺳﺗﻘل ﺷوﻧد و ﺑﺗواﻧﻧد ﺧود را از
واﺑﺳﺗﮔﯽ ﮐﺎﻣل ﻣﺎﻟﯽ ﺷوھﺮ ھﺎ و ﻓﺎﻣﻳل ھﺎی ﺷﺎن آزاد ﺳﺎزﻧد .در اﺧﻳﺮ ﺳﺎل
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 (١٩٢٢)١٣٠١ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﮐﻪ در ﻳﮐﯽ از اﻳن ﺳﻪ رﺷﺗﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اول ،دوم و
ﺳوم ﻓﺎرغ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﻟﺗﺮﺗﻳب ﺟواﻳﺰ  ١٠٠٠روﭘﻳﻪ ٧٠٠ ،روﭘﻳﻪ و  ٤٠٠روﭘﻳﻪ
اﻓﻐﺎﻧﯽ را درﻳﺎﻓت ﺧواھﻧد ﮐﺮد .ھﺮﮔﺎه ﺷﺎﮔﺮد در ھﺮ ﺳﻪ رﺷﺗﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ اول
ﻓﺎرغ ﺷود ١٥٠٠ ،روﭘﻳﻪ و ﻳﺎ اﮔﺮ در ﺳﻪ رﺷﺗﻪ ﺑﻪ درﺟﻪ دوم ﻓﺎرغ ﺷود ١٠٠٠
روﭘﻳﻪ ﺟﺎﻳﺰه درﻳﺎﻓت ﻣﻳﮐﻧد .ﺑﻪ ﻋﻼوه زﻧﺎن ﺑﺎ آﻣوﺧﺗن ﻳک ﺣﺮﻓﻪ ﻧﺗﻧﮫﺎ ﭘول ﺑدﺳت
ﻣﯽ آورﻧد ﺑﻠﮐﻪ ﺑﻪ ﻳک ﻣﻧﺑﻊ ﻋﺎﻳداﺗﯽ ﺑﺮای ﺷوھﺮان ﺧود ﺗﺑدﻳل ﺧواھﻧد ﺷد .ﻣﮐﺗب
ﺣﺮﻓوی زﻧﺎن )ﻣﮐﺗب ﺻﻧﺎﻳﻊ اﻧﺎﺛﻳﻪ( ﻧﻳﺰ در ﮔﻠﺳﺗﺎن ﺳﺮای ﻣوﻗﻌﻳت دارد و از
ﺣﺿور ﺧواھﺮان ﻋﻼﻗﻣﻧد و ﺑﻠﻧد ﻧظﺮی ﮐﻪ ﺑﺧواھﻧد در اﻳن ﺑﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﮫم ﺑﮔﻳﺮﻧد،
اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺧواھد ﮐﺮد.
ﺑﺎ اﻳﻧوﺳﻳﻠﻪ ﺑﻪ اطﻼع 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
ﻣﮐﺎﺗب ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﻳد ﺳواﺑق ﮐﺎری ﺧود را ﺑﻪ ﻣدﻳﺮﻳت ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات ارﺳﺎل ﻧﻣﺎﻳد
ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ اﺟﺎزه دﺧول را ﺣﺎﺻل ﮐﺮده از ﻣﻧﺎﺑﻊ دﺳت داﺷﺗﻪ ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﺑﺗواﻧد .در اﻳن ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ ﺳوﻳﻪء ﮐﺎری ﺧود ﺑﻪ ﺻﻧوف
ﻣﺧﺗﻠف ﺟﺎﺑﺟﺎ ﺧواھﻧد ﺷد.

سر پرست مکاتب زنان /مھر ملکه ثريا
امضاء :شاه خانم
)ﻣﻧﺑﻊ :داﮐﺗﺮ ﺳﻧﺰل ﻧوﯾد» ،واﮐﻧش ﻣذھﺑﯽ وﺗﺣوﻻت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺿﻣﯾﻣﻪ ﺳوم ،آرﺷﻳف ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﻧد ﺷﻣﺎره (٣٧،١٩٧
داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ :در ﺳﺎل ) ١٣٠٠ﻣﻘﺎرن ﺳوﻣﻳن ﺳﺎل
ﭘﺎدﺷﺎھﻲ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن( ،دوﻣﻳن ﻣﻛﺗب دﺧﺗﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻋﺻﻣت( اﻓﺗﺗﺎح ﺷد .ﻣدﻳﺮ
اﻳن ﻣﻛﺗب ﻛﻪ ﺑﻌد ھﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم )ﻣﻼﻟﻲ( ﻣوﺳوم ﮔﺮدﻳد،ﺑﺎﻧو ﺳﺎﻳﺮه ﺳﻠطﺎن ﺧواھﺮ
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﺷﮫور ﺑﻪ ﺳﺮاج اﻟﺑﻧﺎت ،ﺑود .ﺳﭘس ﻣﻛﺗب ﺗدﺑﻳﺮ ﻣﻧﺰل ﻛﻪ در آن
ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی آﻟﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺮﻛﻲ ﺗدرﻳس ﻣﻲ ﻛﺮدﻧد ،ﻧﻳﺰ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷد.
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ﻣﻠﻛﻪ ﺛﺮﻳﺎدرﺳﺎل  ١٩٢٤ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺧﺻوص زﻧﺎن را ﻧﯾﺰ ﺑﻧﺎم "ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ
ﻣﺳﺗورات"اﯾﺟﺎد ﮐﺮد .ﮐﻪ در آن دوﻧﻔﺮ داﮐﺗﺮ زن ودو ﻗﺎﺑﻠﻪ آﻟﻣﺎﻧﯽ واﯾﺗﺎﻟوی وﯾک
داﮐﺗﺮ ﻧﺳﺎﺋﯽ اﯾﺗﺎﻟوی ﺑﻧﺎم داﮐﺗﺮ رﯾﺟﻧوﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر آﻏﺎز ﮐﺮدﻧد.ﻋﻣﺎرت ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ ُاﺧت اﻟﺳﺮاج)ﻋﻣﮥ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ( واﻗﻌﮥ ﺑﺎﻗﺮ ﺧﺎن ﺑود ﮐﻪ ﻧﺧﺳت اﻣور
ً
وﺑﻌدا اﺧت اﻟﺳﺮاج وﺳﺮدار ﺑﯾﮔم ﯾﮐﯽ از
آن ﺗوﺳط ﺳﺮاج اﻟﺑﻧﺎت)ﺧواھﺮ ﺷﺎه(
ﻋﻣوزاده ھﺎی او اداره ﻣﯾﺷد .اﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺷﮐل اﻧﮐﺷﺎف ﯾﺎﻓﺗﻪ
آن ھﻧوز ھم در ھﻣﯾن ﻣﺣل)در ﺟﺎدۀ ﻣﯾوﻧد( ﻓﻌﺎل اﺳت)".داﮐﺗﺮﮐﺎظم ،ھﻣﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ(
ﺑﺎ ھﻣﻪ دﺷوارى ھﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮراه ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻗﺮار داﺷت ،در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ھﺎى اﺻﻼﺣﻰ دوﻟت ﺑﺮاى ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻓﺻل ﺧﺎﺻﻰ ﻋﻧوان ﺷده ﺑود.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻳک ﻣﮐﺗب ﺗدﺑﻳﺮ ﻣﻧﺰل ﺑﺮاى زﻧﺎن ﮐﺎﺑل در ﺑﺎغ ﻋﻠﻰ ﻣﺮدان ﺑﺎ
ﻣﻌﻠﻣﻰ ﻋده ﻳﻰ از زﻧﺎن ﺟﺮﻣﻧﻰ و ﺗﺮﮐﻰ ﺗﺎﺳﻳس ﮔﺮدﻳد.ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﻣﺣﮐﻣﻪ اى داﻳﺮ
ﻧﻣود ﮐﻪ ﺷﮐﺎﻳﺎت زﻧﺎن را در ﻣﻘﺎﺑل ﺷوھﺮان ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﻧد .از ﻗﺑﻳل ﻧدادن ﻧﻔﻘﻪ و
ﻟت وﮐوب ﺷدن ﺗوﺳط ﺷوھﺮان ﺷﺎن و ﻳﺎ طﻼق دادن ﺑدون ﻣوﺟب .ﻳک ھﻳﺋت
ﻣﺧﻔﻰ وارﺳﻰ زﻧﺎن ﻧﻳﺰ اﻳﺟﺎد ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﻣﺮدان راﮐﻧﺗﺮول ﮐﻧﻧد و از
زﻧﺎن ﭘﻳﺮ ﺧواﺳﺗﻧدﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮوﻧد و ﺑﺑﻳﻧﻧد ﮐﻪ روﻳﻪ ﻣﺮدان ﺑﺎ زﻧﺎن ﺷﺎن
ﭼﮔوﻧﻪ اﺳت ؟ ھﻣﻪ اﻳن ھﺎ در ﭘﻼن اﺻﻼﺣﻰ ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﺷﺎﻣل ﺑود.
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
ﺑﺎرزﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ﺷوھﺮان ﺷﺎن دارم.ﺣﺗﯽ ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺑﺮاﺛﺮﻓﺷﺎرﻣﺮدان در
ﭼﺎردﯾواری ﺧﺎﻧﻪ و ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﺑﻪ ﻣﺮض ﺳل ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد .ﺷﺎه اﻓﺰود ﮐﻪ
ﭼﺎدری ﻣﺎﻧﻊ درس وﺗﻌﻠﯾم ﻣﯾﮔﺮدد و ﺑﺮﻋﮐس زﻧﺎن اروﭘﺎﺋﯽ ،زﻧﺎن اﻓﻐﺎن از ﮐﺎر
وﮐﺳب ﺑﯽ ﺑﮫﺮه اﻧد .زﻧﺎن درﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﺑﺎﯾد از ﻣﺮدان ﺧود ﺗﺮس وﺑﯾﻣﯽ
ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .ﺳﺧﻧﺎن ﺷﺎه ﺗﺎﺛﯾﺮ ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮ زﻧﺎن ﻧﻣود و ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن
درﻣﻘﺎﺑل ﺷوھﺮان ﺧود ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺧود ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻧد .طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﻪ زﻧﺎن
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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
ﺷدﻧد.ﺷﺎه ﺑﻌدھﺎ ﺗﻌدادى از دﺧﺗﺮان را ﺑﺮاى ﻓﺮاﮔﻳﺮى ﺗﺣﺻﻳﻼت ﻋﺎﻟﻰ در

اولين دسته دخترانی که درعھدامانی غرض تحصيل نرسنگ عازم اروپا شدند

رﺷﺗﻪ ھﺎى طﺑﺎﺑت و ﻧﺮﺳﻧگ و ﻏﻳﺮه ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻳﻪ ﻓﺮﺳﺗﺎد .ﺷﺎه ازدواج ﺑﺎ ﺻﻐﻳﺮرا
ﻣﻣﻧوع اﻋﻼن ﮐﺮد و ازدواج ﻣﺮد ﺑﺎ ﭼﮫﺎر زن را ﺑﻪ ﻳک زن ﻣﺣدود ﺳﺎﺧت .ﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ در ﻣورد ﮔﺮﻓﺗن طوﻳﺎﻧﻪ و ﻋﺮوﺳﻰ ﻗﻳوداﺗﻰ وﺿﻊ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻓﺷﺎر
ﻋﺮوﺳﻰ را از روى ﺷﺎﻧﻪ ھﺎى ﺧﺎﻧواده داﻣﺎد ﮐم ﮐﻧد .و ﻧﻳﺰ ﺳن ازدواج را ﺑﺮاى
ﻣﺮدان  ٢٢ﺳﺎل و ﺑﺮاى دﺧﺗﺮان  ١٨ﺳﺎل ﺗﻌﻳﻳن ﻧﻣود ،اﻣﺎ در ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ دوم در
ﺳﺎل ) (١٩٢٤ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن ﺷورش ﭘﮐﺗﻳﺎ ﺗدوﻳﺮ ﻳﺎﻓﺗﻪ ﺑود ،ﭼون
اﮐﺛﺮﻳت اﻋﺿﺎى آن ﺟﺮﮔﻪ را ﻣﻼﮐﻳن و ﺧﺎﻧﮫﺎ و روﺣﺎﻧﻳون ﻣﺗﻌﺻب ﺗﺷﮐﻳل
ﻣﻳدادﻧد ،ﺑﻌﺿﻰ ﺗﻌدﻳﻼت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﻔورﻣﮫﺎ وارد ﺷد ﮐﻪ دوﻟت ﻣﺟﺑور ﺷد
ً
ﻣوﻗﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﭘذﻳﺮد.
ﺑﻧﺎﺑﺮ در ﺧواﺳت ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ،در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن  »١٩٢٨اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﻳت ﻧﺳوان«
ﺗﺷﮐﻳل ﺷد و دوازده ﻧﻔﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎﻓﮫم ﮐﺎﺑل اداره اﻧﺟﻣن را ﺑدﺳت ﮔﺮﻓﺗﻧدو
ﺧواھﺮﺷﺎه ﮐﺑﺮاﺟﺎن ﻣﺳﺋوﻟﯾت اداره اﯾن اﻧﺟﻣن را ﺑدوش ﮔﺮﻓت .ﺑدﯾﻧﺳﺎن ﺑﺮاى
ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺑﺎر زﻧﺎن در ﮐﺎر اداره ﻣﻣﻠﮐت ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺷﺮﻳک ﺷدﻧد .ﺑﻪ ﺷﺎرواﻟﯽ
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دﺳﺗور داده ﺷد ﺗﺎﻟﺳت زﻧﺎن ﺑﯾوه وﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳت را ﺗﺮﺗﯾب و آﻧﮫﺎ را درﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ
ھﺎ وﻻﺑﺮاﺗوارھﺎ ﺷﺎﻣل ﮐﺎرﻧﻣﺎﯾد.
در ﻣﺎه ﺣﻣل ﺳﺎل  ١٣٠٠ﺧورﺷﯾدی ﮐﺎر ﻧﺷﺮﻣﺟﻠﻪ »ارﺷﺎد اﻟﻧﺳوان« را
ﻣﺎدر ﻣﻠﮐﻪ ) اﺳﻣﺎ رﺳﻣﯾﻪ( و روح اﻓﺰا طﺮزى ،دﺧﺗﺮ ﻣﺣﻣدزﻣﺎن ﺧﺎن طﺮزی
ﮐﺎﮐﺎى ﻣﻠﮐﻪ ﺑدوش ﮔﺮﻓﺗﻧد".ارﺷﺎد اﻟﻧﺳوان" ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺷﺮﯾﻪ ﻣﺧﺻوص زﻧﺎن ﺑود
ﮐﻪ در دوران اﺻﻼﺣﺎت اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣدﯾﺮﯾت اﺳﻣﺎ رﺳﻣﯾﻪ ،ھﻣﺳﺮ ﻣﺣﻣود طﺮزی
در ﮐﺎﺑل ﻣﻧﺗﺷﺮﺷد.
ﻣدﯾﺮ اﯾن ﻧﺷﺮﯾﻪ ،روح اﻓﺰا ،دﺧﺗﺮ
ﻣﺣﻣد زﻣﺎن ﺧﺎن ﺧﺎزن اﻟﮐﺗب و ﺧواھﺮ ﺣﺑﯾب
ﷲ ﺧﺎن طﺮزی ﺑود.اﯾن ﻧﺷﺮﯾﻪ روی ﮐﺎﻏذ
ﻧﺎزک ﭘﺳﺗﻪ ای رﻧگ در"ﺳﺮای ده اﻓﻐﺎﻧﺎن"
ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺳﻧﮔﯽ ﻣﯽ رﺳﯾد .ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣطﺎﻟب
ارﺷﺎد اﻟﻧﺳوان ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧظﺮ ﻣﺳﻘﯾم ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ
ھﻣﺳﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﻧﺗﺷﺮ ﻣﯽ ﺷد ،ﻣطﺎﻟب
آﻣوزﺷﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﺑود.اﺧﺑﺎر
زﻧﺎن ،آداب ﻣﻌﺎﺷﺮت زﻧﺎن ،آﺷﭘﺰی،

اسما رسميه خانم محمودطرزی

ﺧﯾﺎطﯽ ،ﺗﺮﺑﯾت ﮐودک و ﺧﺎﻧﻪ داری ،ﻣﮫم ﺗﺮﯾن ﻣطﺎﻟب اﯾن ﻧﺷﺮﯾﻪ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯽ
داد.
ﻏﺑﺎر ازﭼﺷﻣدﻳدھﺎى ﺧود ﻣﻳﻧوﻳﺳد  » :روزى ﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ در ﻳک اﺟﺗﻣﺎع
از ﭘﻳﺷﺮﻓت زﻧﺎن ﺟﮫﺎن و ﻋﻘب ﻣﺎﻧدﮔﻰ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن زد ،زﻧﺎن ﺑﺎ درد
ﺑﮔﺮﻳﺳﺗﻧد و ﭘﻧﺟﺎه ﻧﻔﺮ زن ﻓﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﺧودﺷﺎن را در ﺧدﻣت ﻣﻌﺎرف و ﺗﺎﺳﻳس
اوﻟﻳن ﻣدرﺳﻪ زﻧﺎﻧﻪ ﮔذاﺷﺗﻧد .ﻣﻠﮐﻪ ﭼﻧﺎن ﻣﺗﺄﺛﺮو ﻣﻧﻔﻌل ﮔﺮدﻳد ﮐﻪ ﺧودش وظﻳﻔﻪ
ﻣﻔﺗﺷﻰ ﻣﮐﺗب ﻣﺳﺗورات را ﺑﺮذﻣﻪ ﮔﺮﻓت « )ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ،ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺣﻣودطﺮزی ،ﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ وﻧﻘش روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻧﻔذ  ،ص(٣٣
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ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت ازﺳﻔﺮ اروﭘﺎ ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اى در ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٥ﺟوﻻى
۱۹۲۸در اﺧﺑﺎراﻣﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺳﺎﺧت ﮐﻪ درآن در ﻣورد ﭼﺎدرى ﮔﻔﺗﻪ ﺷده
ﺑود:ﭼﺎدرى زن را از ﺗﻧﻔس ھواى آزاد ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻳﮔﺮدد و ﺑﻪ ھﻣﻳن ﺳﺑب اﮐﺛﺮﻳت
ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻣﺑﺗﻼ ﺷده اﻧد .ﻋﻧﻌﻧﻪ ﭘوﺷﻳدن ﭼﺎدری ﮐﻪ ﻣﻌﻠوم ﻧﻳﺳت از ﮐﺟﺎ
وارد اﺳﻼم ﺷده ،رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﺷﮐل ﻣذھﺑﻰ را ﺑﺧود ﮔﺮﻓت ﮐﻪ در ھﻣﻪ ادﻳﺎن و
ﮐﺷورھﺎ دﻳده ﻣﻰ ﺷود ،طورﻳﮐﻪ ﺑﺮﻗﻊ و دوﻻق اﻣﺮوز در وطن ﻣﺎ ﻳک ﻋﻣل
ﻋﻧﻌﻧوى ﺑوده ﮐﻪ رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﺟﺎى ﺧود را در دﻳن و ﻣذھب ﺗﺎﺳﻳس ﻧﻣود وﺑﻪ آن
ﺻﺑﻐﻪ ﻣذھﺑﻰ دادﻧد .ﻗﺑل از ﻧﺷﺮﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺑﺎﻋده ﺋﻰ از زﻧﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﺮد.
ﻧﺧﺳت دﺧﺗﺮان ﻣﮐﺎﺗب را ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣود و ﺑﺎ آﻧﮫﺎ در ﻣوردﭼﺎدرى ﺻﺣﺑت ﻧﻣوده
و آﻧﮫﺎرا ﺗﺷوﻳق ﻧﻣود ﺗﺎ در از ﺑﻳن ﺑﺮدن آن ﺳﻌﻰ و ﮐوﺷش ﻧﻣﺎﻳﻧد ،اﻣﺎ ﻣﺟﺑور
ﻧﻳﺳﺗﻧد .ﺳﭘس ﻣﻠﮐﻪ ﺗﻌدادى از زﻧﺎن را درﻗﺻﺮدﻟﮐﺷﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣود و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ
ﮔوﺷﺰد ﮐﺮدﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان درﮐﺎرھﺎ ﺳﮫم ﻣﺳﺎوى ﺑﮔﻳﺮﻧد ،ﺑﺧﺻوص دراﻧﮐﺷﺎف
ﮐﺷور و درﭼﮫﺎر دﻳوارى ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻘﺳم ﻣﺣﺑوس ﻧﺑﺎﺷﻧد .اوﻣﺗذﮐﺮﺷده ﺑودﮐﻪ زﻧﺎن
ً
ﺟﺳﻣﺎ ﻗوى ﺗﺮاﻧد ،اﻣﺎ در
اروﭘﺎﺋﻰ در ﻓﺎﺑﺮﻳﮐﻪ ھﺎﮐﺎر ﻣﻳﮐﻧﻧد ،ﻻﮐن زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ
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 ﻣوھﺎى ﺷﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ،ﻣﮔﺮﭘﻧﮫﺎن ﮐﺮدن دﺳت وروى زﻧﺎن در
روﺳﺗﺎھﺎى ﮐﺷور راﻳﺞ ﻧﻳﺳت  ،اﻣﺎ ﻣﻌﻠوم ﻧﻳﺳت از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﻗﻊ و دوﻻق 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 ﻣﺮد را از ﺑﻳن ﺑﺮده اﺳت .
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن در ﯾک ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻣﺎﻣوران ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﻪ ﮔﻔت ﮐﻪ :از رﺷوت
ﺧوری وﺷﺮاب ﻧوﺷﯽ ﻣﺎﻣوران ﻣطﻠﻊ اﺳت و ﺑﺰودی آﻧﮫﺎ را ﺑﺷدت ﻣﺟﺎزات
ﺧواھد ﻧﻣود .ﺑﻘول ﻣﻧﺷﯽ ﻋﻠﯽ اﺣﻣد ،ھدف ﺷﺎه از ﺑﯾﺎن اﯾن ﻧﮐﺗﻪ ﺗﺮﺳﺎﻧدن
ﻣﺎﻣوران ﺑﻠﻧد رﺗﺑﻪ وﺧﺎﻣوش ﮐﺮدن ﺷﺎن درﻣوﺿوع روی ﻟوﭼﯽ زﻧﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ
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اﯾن اﻣﺮ ﺳﺮﻣﺧﺎﻟﻔت داﺷﺗﻧد ،از ﺟﻣﻠﻪ ﻣﺣﻣودﺧﺎن ﯾﺎور وﻣﯾﺮھﺎﺷم ﺧﺎن وزﯾﺮ
ﻣﺎﻟﯾﻪ ﺑودﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺷﺎه ﺑﻪ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی ﺧود ﺑدون
ﭼﺎدری ﺣﺎﺿﺮ ﺷوﻧد ،ھﻣﯾن دوﻧﻔﺮ ﺑودﻧد .ﺑﻌد از اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﻣورﯾن زﻧﺎن
ﺧود را ﺑﻪ ﭘﻐﻣﺎن و ﭘﺎرﮐﮫﺎ وﺳﯾﻧﻣﺎ ھﺎ ﺑطور روی ﻟوچ و ﺑدون ﭼﺎدری ﺑﯾﺮون
ﻣﯾﺑﺮدﻧد).داﮐﺗﺮ ﮐﺎﮐﺮ ،دﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ واﮐﻣﻧﯽ ﺗﻪ ﯾوه ﻧوی ﮐﺗﻧﻪ،ص (٨١
ﺗﻌدد ازواج
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن در ﺟﺷن ١٩٢٨در ﺑﻳﺎﻧﻳﻪ اﻓﺗﺗﺎﺣﻳﻪ ﺧود از ُ
ﺳﺧن زد و ﮔﻔت  :ﺳﻌﺎدت آﻳﻧده ﮐﺷور ﻣﺮﺑوط ﺑﻪ ﻣﺎدران اﺳت ﮐﻪ ﻧﺳل ﺟدﻳد را
ﺗﺮﺑﻳﻪ ﻣﻳﮐﻧﻧد.ﭘس ھﻳﭻ ﻓﺮدى ﻧﺑﺎﻳد ﺑﻳﺷﺗﺮاز ﻳک زن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن
ﺧطﺎب ﺑﻪ زﻧﺎن ﮔﻔت :ﭘﺎک و ﻋﻔﻳف و ﺑﺎ ﻋﺻﻣت ﺑﺎﺷﻳد و دراﻳن ﺻورت ﺗﺮس از
ﺷوھﺮان ﺧود ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻳد .ﺑﻌد ﺷﺎه و ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ و ﻧوراﻟﺳﺮاج ﮐﻪ ﺑدون ﭼﺎدرى
ﺑودﻧد ﺑﺎ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣودﻧد ،ﺳﭘس اﺗن ﻣﻠﻰ اﺟﺮا ﮔﺮدﻳد .در اﻳن ﻣﺣﻔل
اﮐﺛﺮﻳت زﻧﺎن دﻳﭘﻠوﻣﺎﺗﺎن ﺷﺮﮐت ورزﻳده ﺑودﻧد.
وﻗﺗﻰ ﺟﺷن اﺳﺗﻘﻼل ﺗﻣﺎم ﮔﺮدﻳد ،ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺗدوﻳﺮ ﻳﺎﻓت ﮐﻪ در آن ﻳک
ھﺰاروﯾک ﻧﻣﺎﻳﻧده از ﺳﺮاﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﺗﺮاک ورزﻳده ﺑودﻧد .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ
ﺑﻌﺿﻰ ازﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن دﻳدارﺧﺻوﺻﻰ داﺷت و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎى اﺻﻼﺣﻰ
ﺗﻌدد ازواج
ﺧودرا ﺗﺷﺮﻳﺢ ﻧﻣوده ﮔﻔت ﮐﻪ  :ﺑﺮاى زﻧﺎن آزادى داده ﺷود،
ُ
ﻏﻳﺮﻗﺎﻧوﻧﻰ ،و ﺗﻌﻠﻳم وﺗﺮﺑﻳﻪ زن وﻣﺮد اﺟﺑﺎرى ،اﺟﺮاى طﻼق از طﺮﻳق ﻗﺎﻧون
ﻣدﻧﻰ ﺻورت ﺑﮔﻳﺮد ،داﺷﺗن اﺳﻠﺣﻪ ﻣﻧﻊ ﮔﺮدد و ﺑﺎﻧک ﻣﻠﻰ ﺗﺎﺳﻳس و در ﭘﮫﻠوى
ﭘول ﻣﺳﮐوک ﭘول ﮐﺎﻏذى ﭼﺎپ ﺷود .ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ھﻳﭼﮐدام از اﻳن اﺻﻼﺣﺎت
راﻧﭘذﻳﺮﻓت ،ﺑﺧﺻوص ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن ﻗﺑﺎﻳل ﺳﺮﺣدى ﮐﻪ ﺗﺣت ﻧﻔوذ ﺣﺿﺮات
ﺷورﺑﺎزار ﺑودﻧد آﻧﺮا ردﮐﺮدﻧد.
در ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ،١٩٢٨ﮐﻪ زﻧﺎن ھم درآن اﺷﺗﺮاک ورزﯾده ﺑودﻧد،
ﮐﺑﺮاﺟﺎن ،ﺧواھﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﻰ از زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧﻧﺮاﻧﻰ ﮐﺮد .و
ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ زﻧﺎن روﺷﻧﻔﮐﺮ ﻗﻧدھﺎر را ﭘذﻳﺮاﺋﻰ ﻧﻣود ،ﺗﺎ آﻧﮫﺎ در ﺑﺮﮔﺷت از زﻧدﮔﻰ
ﻧوﻳن در ﮐﺷور ﺑﻪ دﻳﮔﺮزﻧﺎن ﺣﮐﺎﻳت ﮐﻧﻧد .درطﺮح اﺻﻼﺣﺎت اﺷﺎره ﺷده ﺑودﮐﻪ
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ھﻳﭻ ﻓﺮد ﻧظﺎﻣﻰ ﻣﺮﻳد و ﻳﺎﭘﻳﺮ و رھﺑﺮ ﻣذھﺑﻰ ﺷده ﻧﻣﻰ ﺗواﻧد وﻧﻪ درﺳﻳﺎﺳت
ﻣداﺧﻠﻪ ﮐﺮده ﻣﻳﺗواﻧد و اﻋﻼن ﮔﺮدﻳدﮐﻪ ﮐﺳﺎﻧﻳﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﺧﺎرﺟﻰ دارﻧد در وزارت
ﺧﺎرﺟﻪ اﺳﺗﺧدام ﺷده ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻧد ،ﻣﮔﺮ اﻳﻧﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﺧﺎرﺟﻰ ﺧود را را طﻼق ﺑدھد.
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
ﮔﺮدﻳد و آن دادن آزادى ﺑﺮاى زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑود .در روزﺳوم ﻟوﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺑﻌد از
آﻧﮐﻪ ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺳﺎوى اﻋﻼن ﮔﺮدﻳد ،ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ از ﺟﺎ ﺑﻠﻧد ﺷد و
ﭼﺎدر ﻧﺎزک ﺧود را ﮐﻪ ﺑﺮ روى ﮐﺷﻳده ﺑود از ﺳﺮﮔﺮﻓت و ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﭘﺎره ﮐﺮد،
ﺣﺎﺿﺮﻳن )ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﻋده ای ﻣﺗﻌﺻب(ﺑﺎﮐف زدن اﻳن ﻋﻣل او را ﺗﺎﺋﻳد ﮐﺮدﻧد و
زﻧﺎن دﻳﮔﺮ از ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﭘﻳﺮوى ﮐﺮدﻧد و ﻣﺮدان روى زﻧﺎن را دﻳدﻧد ،درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ
ﻧﻪ ازﺣﺳن زﻧﺎن ﭼﻳﺰى ﮐﺎﺳﺗﻪ ﺷد و ﻧﻪ از ﺷﺮف وﻏﻳﺮت ﻣﺮدان ﭼﻳﺰى ﮐم
ﮔﺮدﻳد.
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﯾک ﻣﺎه ﺑﻌد از ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ )ھﻔﺗﻪ اول ﻣﺎه اﮐﺗوﺑﺮ( ﭼﮫﺎر
ﺟﻠﺳًﻪ ﺑﺰرگ در ﻗﺻﺮ ﺳﺗور وزارت ﺧﺎرﺟﻪ داﯾﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ در ھﺮﯾﮐﯽ ﺷﺷﺻد ﺗن
ازﻣﻌﺎرﯾف وﻣﺎﻣورﯾن ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺑﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی ﺷﺎن ﺑﺷﻣول دﭘﻠوﻣﺎﺗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻘﯾم
ﮐﺎﺑل اﺷﺗﺮاک داﺷﺗﻧد .ﺷﺎه در ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ روز ﭼﺎرم ﺧودﺑﺮاﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎﮐﯾد ﻧﻣود ﮐﻪ
ظﺮف دوﻣﺎه دﯾﮔﺮ ﺑﺮﻗﻊ ازﺳﺮ زﻧﮫﺎ ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺧواھد ﺷد وﺑﺟﺎی آن ﯾک
روﺳﺮی)دﺳﺗﻣﺎل( ﻣﺎﻧﻧد زﻧﺎن ﺗﺮﮐﯾﻪ ﺑﺮﺳﺮ اﻧداﺧﺗﻪ ﻣﯾﺷود ﮐﻪ در زﯾﺮ ﮔﺮدن ﮔﺮه
ﻣﯾﺧورد .ﻣﮔﺮ ﺷﺎه ﻣﺗذﮐﺮ ﺷد ﮐﻪ اﺧﺗﯾﺎر اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﺳﺗﺮ اﺟﺑﺎری ﻧﯾﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﺎه
ﺑﻪ اﯾن ﻧﮐﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﮐﻪ ﭼﺎدری در اﺳﻼم ﻓﺮض ﻧﯾﺳت وﺑﻌد ﺧطﺎب ﺑﻪ ﻣﻠﮐﻪ
ﺛﺮﯾﺎ ﮔﻔت ﮐﻪ ﭼﺎدر ﺧود را از ﺳﺮ ﺑﺮدارد وﻣﻠﮐﻪ ﭼﺎدرﺧود را از ﺳﺮ ﺑﺮداﺷت و
زﻧﺎن وﺣﺿﺎر ﺑﺮاﯾش ﮐف زدﻧد ،ﺑدون آﻧﮐﻪ از ﺷﺮف ﻣﻠﮐﻪ ﭼﯾﺰی ﮐﺎﺳﺗﻪ ﺷده
ﺑﺎﺷد.ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن زن اﻓﻐﺎن اﺳت ﮐﻪ رﺳﻣﺎ روی ﻟوﭼﯽ زن را
در ﮐﺷور اﻋﻼم ﮐﺮد .ﺑﻌد آز ان ﺷﺎه ﻣﻼھﺎی ﻣﺗﻌﺻب را ﻣورد ﺣﻣﻠﻪ ﺷدﯾد ﻗﺮار
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داد وآﻧﮫﺎ را اﺷﺧﺎص ﺟﺎھﻠﯽ ﺧواﻧد ﮐﻪ ﻣﺳؤول ﺟﻣﯾﻊ ﻋوام ﻓﺮﯾﺑﯽ ھﺎ وﻣﻧﺑﻊ ﺗﻣﺎم
ﺗﻌﺻﺑﺎت ﺑﯾﺟﺎ واﺷﺎﻋﻪ وﭘﺧش ﺟﮫﺎﻟت وﻧﺎداﻧﯾﮫﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد).ادﻣک ،ص (١٩٥اﯾن
ﺳﺧﻧﺎن ﺷﺎه ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﻼھﺎ وروﺣﺎﻧﯾوﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻼﺣﺎت ﺷﺎه در
ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود.
ﻧوﻳﺳﻧده ﮐﺗﺎب »آﺗش دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻣﻳﻧوﻳﺳدﮐﻪ  :روز١٢اﮐﺗوﺑﺮ ،ﻳک روز
ﺗﺎرﻳﺧﻰ در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﻣﻳﺮود ،زﻳﺮا ﺑﺮاى ﺑﺎر اول زن
اﻓﻐﺎن روى ﻟﭻ در اﺟﺗﻣﺎع ﻗﺑول ﺷد .ازآن روز ﺑﻪ ﺑﻌد زﻧﺎن ﻣﻧورﺑﺮﻗﻊ ﻧﭘوﺷﻳدﻧد
و درﻋوض اﻟﺑﺳﻪ ﻣﻧﺎﺳﺑﻰ را اﺧﺗﻳﺎرﮐﺮدﻧد .در ﮐﺎﺑل ﺑﻳﺷﺗﺮ زﻧﺎن ﺑدون ﭼﺎدرى
ً
واﻗﻌﺎ ﻣﻳﺧواﺳت ﮐﻪ زن از ﺣﻳﺛﻳت و ﻋﺰت ﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺑﻪ ﻋﻧوان
دﻳده ﻣﻳﺷدﻧد .دوﻟت
ﺷﺮﻳک زﻧدﮔﻰ ﻣﺮد و ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻳک اﻧﺳﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺧوردار ﮔﺮدد ،زﻳﺮا در
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﺧﺎرج از ﺷﮫﺮھﺎ زن ﻣﺛل ﺣﻳوان در ﻣﻌﺮض ﺑﻳﻊ
آن روزﮔﺎر
وﺷﺮا ﻗﺮار ﻣﻳﮔﺮﻓت و در ﺑﺮﺧﻰ ﻣوارد زن ﺑﺎ ﮔﺎو و اﺳپ و ﺧﺮ و ﻏﻠﻪ ﺗﺑﺎدﻟﻪ
ﻣﻳﮔﺮدﻳد .ﺑﻪ ھﻣﻳن ﺟﮫت اﺳت ﮐﻪ ﻣﺣﻣود طﺮزى از وﺿﻊ رﻗت ﺑﺎر زﻧﺎن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺷﻌﺎر ﺷﮐوه آﻣﻳﺰى دارد .ﺷﺎه ﺑﻪ اﻳن ﺑﺳﻧده ﻧﮐﺮد و طﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﻰ از
ﻣﺎﻣورﻳن دوﻟت ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺑﻳش از ﻳک زن ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .اﻳن ﮐﺎرھﺎ ﮔﺮﭼﻪ در
ظﺎھﺮ ﺑﺎ ﻋﻧﻌﻧﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﻰ ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑود ،اﻣﺎ از ﻧظﺮ دوﻟت در واﻗﻊ راه
ھﺎﻳﻰ ﺑود ﮐﻪ ﻻ اﻗل در ﺷﮫﺮھﺎ ﻧﻳﺰ زن از آزادى ﺑﺮ ﺧوردار ﮔﺮدد و اﮔﺮ ﺑﺧواھد
ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ روى ﺑﺎز ظﺎھﺮ ﺷود .اﻣﺎ اﻳن روى ﺑﺎز در آن زﻣﺎن از ﭘﻳﺷﺎﻧﻰ ﺗﺎ زﻳﺮ
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.
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ و ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺗﺎ آﻧﺟﺎ ﺑﺮاى آزادى زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺑﺎرزه ﮐﺮدﻧد
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
ﺟﺎن دادﻧد.
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آﻗﺎی داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم در ﭘﺎﺳﺦ ﺳوال ﯾﮐﯽ از ﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﻣﯾﻧﮔﺎرد":
ﻋﻧوان ﻣﻘﺎﻟﮥ اﯾﻧﺟﺎﻧب "ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ـ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﻧﮫﺿت زﻧﺎن ﮐﺷور" ﺑوده و اﯾن
ﺧود ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ اوﻟﯾن ﺳﻧگ را در ﺗﮫداب ﻧﮫﺿت زﻧﺎن ﮔذاﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﻗﺑل از
او ھﯾﭻ زن دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ھﻣﭼو اﻗدام ﯾﺎ اﻗداﻣﺎت دﺳت ﻧﯾﺎزﯾده ﺑود .اوﻟﯾن ﻣﮐﺗب
ﻧﺳوان ،اوﻟﯾن ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻧﺳوان ،اوﻟﯾن اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت از زﻧﺎن ،اوﻟﯾن ﻣﻠﮐﻪ ای ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺷور در ﻣﻌﯾت ﺷﺎه ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﻣﻠﮐﻪ ھﺎ و ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺳﺮﺷﻧﺎس
ﺟﮫﺎن ﺑﻪ ﺻﺣﺑت ﭘﺮداﺧت و اوﻟﯾن زﻧﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎی
زﻧده اﻧﺟﺎم داد و اوﻟﯾن زﻧﯾﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾت ﺳﺗﺮ و ﺣﺟﺎب ﺷﺮﻋﯽ در ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ
اﺷﺗﺮاک ﮐﺮد،اوﻟﯾن زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑدون ﻧﻘﺎب ﺑطور رﺳﻣﯽ در ﺑﯾن ﻋوام ظﺎھﺮ ﺷد و
ﺑﺎﻻﺧﺮه اوﻟﯾن زﻧﯾﮐﻪ در ﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر اﺟﺗﻣﺎع زﻧﺎن را داﺋﺮ ﮐﺮد
و ﺑﻪ ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ ﺑﺎ آﻧﮫﺎ ﭘﺮداﺣت و ﻧﻘش آﻧﮫﺎ را در اﺟﺗﻣﺎع ﺑﯾﺎن ﻧﻣود .آﯾﺎ اﯾن ھﻣﻪ
ﺧﺻوﺻﯾﺎت او ﻣوﺟب ﻧﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ را ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک زن ﭘﯾﺷﺗﺎز و ﺑﻧﯾﺎن
ﮔذار ﻧﮫﺿت زﻧﺎن ﮐﺷور ﻧﺎﻣﯾد؟ اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺑدون ﺣﻣﺎﯾت ﺷوھﺮ و ﭘدرش
ﻣﯾﺳﺮ ﻧﺑود ،وﻟﯽ اﮔﺮ او ﺷﮫﺎﻣت اﯾن اﻗداﻣﺎت را ﻧﻣﯽ داﺷت ،ﺣﻣﺎﯾت ﺷﺎه ﻣﺛل
ﺗﺑﺮی ﺑود ﺑدون دﺳﺗﻪ ﮐﻪ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﻧﮫﺿت زن را ﺑﺮاه اﻧدازد.اﯾﻧﮐﻪ ﺑﻌد ﭼﻪ
ﺣوادث ﺻورت ﮔﺮﻓت و ﭼﮔوﻧﻪ اراﺑﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﻋﻘب ﮐﺷﯾده ﺷدﻧد و ﺳﺎﻟﮫﺎی ﻣﺗﻣﺎدی
زن اﻓﻐﺎن در ﮐﻧﺞ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺣﺻور ﻣﺎﻧد ،ﺳؤاﻟﮫﺎی دﯾﮔﺮ اﺳت )".ﺑﺧش ﻧظﺮﯾﺎت
ﻣﻘﺎﻻت ﺳﺎلُ٣، ۲۰۱۴ﻧوﻣﺑﺮ(
ﻓﺮدوﺳﯽ ھﺰار ﺳﺎل ﭘﯾش ﮔﻔﺗﻪ ﺑود:

به يزدان که گر ما خرد داشتيم

کجا اين سرانجام بد داشتيم

ﻣﻠﮐﻪ ﺛرﻳﺎ ﻓرزﻧداﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﮫﺎی ذﯾل ﺑﻪ دﻧﻳﺎ آورده ﺑود:
 ١ـ آﻣﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳن وﻳﺞ از ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ﻳوﮔوﺳﻼوى ازدواج ﻧﻣود.
 ٢ـ ﻋﺎﺑده ،ﻧﺧﺳت ﺑﺎ ﻋﻠﻰ وﻟﻰ ﻓﺮزﻧد ﻣﺣﻣدوﻟﻳﺧﺎن ازدواج ﻧﻣود وﺑﻌد از
ﻓوت ﻋﻠﻰ ،ﺑﺎ ﺳﺮدارﺣﻣﻳدﷲ ﻋﻧﺎﻳت ﺳﺮاج ازدواج ﻧﻣود.وﻟﯽ ﺻﺎﺣب ﻓﺮزﻧدی از
اوﻧﺷد.
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 - ٣ﺳﻳف ﷲ در ﮐودﮐﻰ ﻓوت ﻧﻣود.
 ٤ـ ﻣﻠﻳﺣﻪ )داﮐﺗﺮ ﺟﺮاح( ،ﺑﺎ طﺎھﺮ ﺳوﮐﺮﺗﺮک ازدواج ﻧﻣود.
 ٥ـ ﺣﻣﺎﻳت ﷲ در ﮐودﮐﻰ ﻓوت ﮐﺮد.
٦ـ رﺣﻣت ﷲ ﮐﻪ وﻟﻳﻌﮫد ﺑود ،در اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ اﺑﺗدا ﺗﺣﺻﻳﻼت ﻧظﺎﻣﻰ ﻧﻣود
ً
ﻓﻌﻼ در روم
وﺑﻌددر ﻋﺮﺻﻪ ھﺎى ﻋﻠوم ﺳﻳﺎﺳﻰ ورﺷﺗﻪ ھﺎى دﻳﮔﺮﺗﺣﺻﻳل ﻧﻣود و
زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد .
 ٧ـ ﻋﺎدﻟﻪ ،ﺑﺎ ﻳک ﻣﺮد اﻳﺗﺎﻟوى ازدواج ﻧﻣودو ﺻﺎﺣب ﭼﮫﺎر دﺧﺗﺮﺷد.
 ٨ـ اﺣﺳﺎن ﷲ )اﻧﺟﻧﻳﺮ( ﺑﺎ ﻟﻳﻼ طﺮزى دﺧﺗﺮﻋﺑداﻟﺗواب طﺮزى ازدواج
ﮐﺮدواﮐﻧون در ژﻧﻳو زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد.
 ٩ـ ھﻧدﻳﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،اﺑﺗدا ﺑﺎ ﮐﺎظم ﻣﻠک اﯾﺮاﻧﯽ ازدواج ﻧﻣود وﺑﻌد
ازھﺷت ﺳﺎل از او ﺟداﺷد وﺑﻌداز ھﻔت ﺳﺎل ﺑﺎ داﮐﺗﺮ رؤوف ازدواج ﮐﺮد واز
او ﺻﺎﺣب ﭘﺳﺮی ﺑﻧﺎم اﺳﮐﻧدرﺷد .ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮔﺮی آﻣده
اﺳت.
١٠ـ ﻧﺎﺟﻳﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻠﺗﺮ دوﮔﺎن ﺗﺮک ازدواج ﮐﺮد و دو ﻓﺮزﻧد ﺑﻧﺎم ھﺎى ﻋﻣﺮ و
ﺣﻣﻳﺮادارد)..ﻣﻧﺑﻊ  ،ھﻧدﻳﻪ دﺧﺗﺮ ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ(
ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎﺑﻌد از ۶۸ﺳﺎل و ۲۴روزﻋﻣﺮ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺮض ﺳﺮطﺎن روز ٢۰
اﭘﺮﻳل  ١٩٦٨در روم درﮔذﺷت وﺣﮐوﻣت اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ ﺟﻧﺎزه اش را ﺑﺎﺗﺷﺮﻳﻔﺎت ﺷﺎھﻰ
اﺣﺗﺮام ﮐﺮدﻧد وﺗوﺳط طﻳﺎره ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد .واز ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط ﻳک طﻳﺎره
ﻧظﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺟﻼل آﺑﺎد اﻧﺗﻘﺎل ﮔﺮدﻳد و ﮐﻣﻰ دورﺗﺮ از ﻣﻘﺑﺮه اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ
ً
ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ ﭼﮫل ﺳﺎل داﺷت ھﻣﺮاه
ﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮده ﺷد .و ھﻧدﻳﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺟﻧﺎزه ﻣﺎدرش ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔﺮﮐﺮد و آراﻣﮔﺎه ﭘدرش را در ﺑﺎغ ﺳﺮاج
اﻻﻣﺎره در ﺟﻼل آﺑﺎد زﻳﺎرت ﻧﻣود و ﺑﺰودی ﺑﻪ روم ﺑﺮﮔﺷت.
ﻧوﻳﺳﻧده ﮐﺗﺎب آﺗش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن)رﻳﻪ ﺗﺎﻟﻰ اﺳﺗوارت( ﻣﻳﮔوﻳد :ھﻧﮔﺎﻣﻰ ﮐﻪ
ﺟﻧﺎزه ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺑﻪ ﺟﻼل آﺑﺎدرﺳﻳد  ،ﻣن در ﻣﻳدان ھواﻳﻰ ﺑودم ،ﭼﻧدﻳن ﻧﻔﺮ ﻗﺑﺎﻳﻠﻰ
دﺳﺗﺎر ﺑﺮﺳﺮﮐﻪ زﻣﺎﻧﻰ ازاﻋﻣﺎل وى ﻣﺗﻧﻔﺮ و او را از ﮐﺷور راﻧده ﺑودﻧد در
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ﭘﻳﺷﺮوى ﻣوﺗﺮ ﺟﻧﺎزه ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﻧد وﻗﺮآن ﻣﻳﺧواﻧدﻧد و در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ دﻋﺎ ﻣﻳﮐﺮدﻧد
از طﻳﺎره دور ﺷدﻧد .ﻗﺑﺮ ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ را ﮐﻣﻰ دورﺗﺮ از آراﻣﮔﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺣﻔﺮ
ﮐﺮده ﺑودﻧد ،ﺑﻌد از ﺗدﻓﻳن  ،ﻣﻼھﺎ ﺑﻰ اﺧﺗﻳﺎر ﺳﺧن زدﻧد اﻣﺎ وى را ﺗﻌﺮﻳف
ﻧﮐﺮدﻧد .ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎى اﻋﺿﺎى ﻓﺎﻣﻳل  ،ھﻳﭻ زﻧﻰ ﻧﻳﺎﻣده ﺑود .وﻗﺗﻰ ﻣﺮدھﺎ از ﻗﺑﺮ
دور ﺷدﻧد ،زﻧﮫﺎى ﭼﺎدرى دار آﻣدﻧد و دﺳﺗﮫﺎ را ﺑﻠﻧد ﻧﻣودﻧد وﺑﺮاى ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎدﻋﺎ
ﺧواﻧدﻧد .آرى اﻳﺷﺎن ﺑﺮاى ﮐﺳﻰ دﻋﺎ ﻣﻳﺧواﻧدﻧدﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻗﺑل ﻣﻳﺧواﺳت آﻧﮫﺎ را
از زﻧدان ﭼﺎدرى ﻧﺟﺎت ﺑدھد ).آﺗش در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن  ،ص (١٩٤
ً
اﺗﻔﺎﻗﺎ ﺷﺎه وﻣﻠﮐﻪ ھﺮدو ﺑﻪ ﻋﻣﺮ ﺷﺻت وھﺷت ﺳﺎﻟﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ھﺷت
ﺳﺎل ازھم ﭼﺷم از ﺟﮫﺎن ﭘوﺷﯾده اﻧد.
روانھاى آن دو وطن پرست شاذ شاد و يادشان گرامى باد!

خـيـريــه طــرزى ،خطاط ھنرمند
ومترجم چيره دست

خيريه طرزی عنايت ﷲ سراج در١٩٢٩
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او دﺧﺗﺮ ﻣﺣﻣود طﺮزى و ﺧواھﺮ ﺑـﺰرگ ﻣﻠﮐـﻪ ﺛﺮﻳـﺎ ،زن ﺳـﺮدار ﻋﻧﺎﻳـت
ﷲ ﺧﺎن ﺑود ﮐـﻪ از زﻧـﺎن ﺑـﺎ داﻧـش و ﻓﺎﺿـل ﻋﮫـد ﺧـوددر ﻗـﺮن ﺑﯾـﺳﺗم ﺑـﺷﻣﺎر
ﻣﻳﺮﻓت .اﻳن زن ﺑﺎ ھوش در ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻟﮔﻰ در زﻳﺮ ﻧظﺮ ﭘدرﺧود ﻣﺣﻣود طـﺮزى
ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺗﺎب » ﻗﺻص اﻻﻧﺑﻳﺎ« از زﺑﺎن ﺗﺮﮐﻰ ﺑﻔﺎرﺳﻰ ﭘﺮداﺧت و ﻣﺗن ﺗﺮﺟﻣﻪ
را ﺑﺎ ﺧط زﻳﺑﺎى ﻧﺳﺗﻌﻠﻳق ﺧود ﮐﺗﺎﺑت ﻧﻣود .ﻳک ﻧﺳﺧﻪ از اﻳن ﮐﺗـﺎب ﻧﻔـﻳس را ﻣـن
ﻧﺰد ﻣﺣﺗﺮم ﺻﺎﻟﺢ ﭘﺮوﻧﺗـﺎ در ﮐﺎﺑـل دﻳـده ام و داﮐﺗـﺮروان ﻓﺮھـﺎدى ﺗـﺎرﻳﺦ ﮐﺗﺎﺑـت
ﺗﺮﺟﻣﻪ را از روى ﻧﺳﺧﻪ ﻣﺣﺗﺮم ﭘﺮوﻧﺗﺎ  ٩ ،ﻣﺣﺮم  ١٣٢٧ﻗﻣﺮى ﻣطﺎﺑق ﺟﻧـورى
١٩٠٩م ﺿﺑط ﮐﺮده اﺳـت .او ﺳـﮐﺮﺗﺮ دﻓﺗـﺮ ﭘـدرش ﺑـود وﺗﺮﺟﻣـﻪ روﻣـﺎن ژول
ورن راﮐﻪ ﭘدرش از ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻣﻪ ﮐﺮده ﺑود ،ﭘﺎک ﻧوﯾس ﮐﺮد.
ﺣﺳن ﺧط و ﺣﺳن ﺻورت و ﺳﻳﺮت ﺧﻳﺮﻳﻪ  ١٦ﺳﺎﻟﻪ وﻟﺑﺎس ھـﺎى ﺧـوش
ً
ـﺿوﺿﺎ ﮐــﻪ ﻋﻠﯾــﺎ
دوﺧــت و ﺧــوش ﺳــﻠﻳﻘﻪ او زﺑــﺎﻧﺰد اھــل درﺑــﺎر ﺷــده ﺑــود .ﻣﺧـ
ﺣﺿﺮت )ﺳﺮاج اﻟﺧواﺗﯾن( ﻣﺎدر اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﻧﺎی رﻓت وآﻣد ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده طﺮزی
را اﻏﺎز ﮐﺮده ﺑودو در روز ھﺎی ﺟﺷن واﻋﯾﺎد آﻧﮫـﺎ را ﺑـﻪ ارگ ﺳـﻠطﻧت دﻋـوت
ﻣﯾﻧﻣود .ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن اﻣﻳﺮ ﻧﺎﮔﮫﺎن طﺮزى را ﺑﺣﺿور طﻠﺑﻳد و ﺗﻘﺎﺿﺎى ﻧﺎﻣﺰدى ﺧﻳﺮﻳﻪ
را ﺑﺎ ﭘﺳﺮ ارﺷد ﺧود ﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧﺎن ﻧﻣود و طـﺮزى ﻧﻳـﺰ ﺟـﺰ رﺿـﺎﺋﻳت
ﭼــﺎره ﻳــﻰ ﻧداﺷــت .وﺑﻧــﺎﺑﺮﯾن ﺧﯾﺮﯾــﻪ در  ۱۷ﺳــﺎﻟﮔﯽ ﯾﻌﻧــﯽ در  ۱۹۱۰ﻣــﯾﻼدی
ﺑﺎﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧﺎن ﺳﺮاج ﭘﺳﺮ ﺑﺰرگ اﻣﯾﺮﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن ازدواج ﻧﻣود .
ً
ﻗـﺑﻼ ﺑدﺳـﺗور ﭘـدرش ﺑـﺎ دﺧﺗـﺮ ﻳﮐـﻰ از ﺧـواﻧﻳن
ﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳـت ﷲ ﺧـﺎن
ﺑﺎﺟورﻧﺎﻣﺰد ﺷده ﺑود ،ﭼون ﻣدﺗﻰ از ازدواج ﺳـﺮدار ﻋﻧﺎﻳـت ﷲ ﺧـﺎن ﺑـﺎ ﺧﻳﺮﻳـﻪ
ﮔذﺷت  ،اﻣﻳﺮ ﺣﺑﻳب ﷲ ﺧﺎن ﭘﺳﺮرا را ﺑﺣﺿور طﻠﺑﻳد و ﮔﻔت  :ﺳﺮﻧوﺷت ﻧﺎﻣﺰد
ﺑﺎﺟوري ات ﭼﻪ ﻣﻳﺷود ،ﺑـﺎ او ازدواج ﻣﻳﮐﻧـﻰ ﻳـﺎﺧﻳﺮ؟ ﺳـﺮدار ﻋﻧﺎﻳـت ﷲ ﺧـﺎن
ﺟواب داد ﮐﻪ ﻣن ﻳﮐﺑﺎر ازدواج ﮐﺮده ام و از اﻳن ازدواج ﺧود راﺿﻰ ام و ﻧﻣـﻰ
ﺧواھم زن دوﻣﻰ ﺑﮔﻳﺮم .اﻣﻳﺮ ﮔﻔت اﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﺰدت ازدواج ﻧﮐﻧﻰ دﺳﺗور ﻣﻳدھم ﺗـﺎ
ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﺷﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﺑﻧﺎم ﻧﺎﻣﺰدت ﺣواﻟﻪ ﺷده دوﺑﺎره از ﻣﻌﺎش ﺗو وﺿﻊ و ﺑﻪ ﺧﺰاﻧـﻪ
دوﻟت ﺗﺣوﻳل ﮔﺮدد .ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧـﺎن ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻳدھـد :ﺣـﺿور اﻣﻳـﺮ ﺻـﺎﺣب ﺑﮫﺗـﺮ
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ﻣﻳداﻧﻧدﮐﻪ ﻣن ﺟﺰ ھﻣﺎن ﻣﻌـﺎش ﻋﺎﻳـد دﻳﮔـﺮى ﻧـدارم .ھـﺮ طـور اﻣﻳـﺮ ﻣﻳﻔﺮﻣﺎﻳﻧـد،
اطﺎﻋت ﻣﻳﺷود.
اﻣﻳـﺮ ﺳــﺮدارﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧـﺎن را رﺧــﺻت و دﺳـﺗور ﻣﻳدھــد ﮐـﻪ ﻧــﺎﻣﺰدى
دﺧﺗﺮﺧﺎن ﺑﺎﺟورﻟﻐو ﺷود و ﺗﻣﺎم ﻣﻌﺎﺷﻰ ﮐـﻪ ﺑـﺮاى ﭘـدر دﺧﺗـﺮ ﻓﺮﺳـﺗﺎده ﺷـده از
ﻣﻌﺎش ﭘﺳﺮش وﺿـﻊ و ﺑـﻪ ﺧﺰﻳﻧـﻪ دوﻟـت ﺗﺣوﻳـل ﮔـﺮدد .اﻳـن دﺳـﺗور ﻋﻣﻠـﻰ ﺷـد
وﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺗﺣت ﻓﺷﺎر اﻗﺗﺻﺎدى ﻗﺮارﮔﺮﻓـت ،ﺣﺎﺿـﺮ ﻧـﺷد
زن دوم ﺑﮔﻳــﺮد و ﺗــﺎ آﺧــﺮ ﻋﻣﺮﺑــﺎ ﺧﻳﺮﻳــﻪ زﻧــدﮔﻰ ﻧﻣــود).ﻧﮔﺎرﻧــده اﻳــن ﻣطﻠــب را
ازﺻﺣﺑت ﺗﻠﻔوﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﺣﻣﻳدﷲ ﺧﺎن ﺳﺮاج در ٢٠٠٢درﺧﺎطﺮ دارد(.
ﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺳﺮاج ﭘس از آﻧﮐـﻪ ﺷـﺎه اﻣـﺎن ﷲ در  ١٤ﺟﻧـورى از
ﺳﻠطﻧت اﺳﺗﻌﻔﯽ داد و ﮐﺎﺑل را ﺗﺮک ﻧﻣود ،ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻧﺻوب ﮔﺷت و ﺳﻪ روز
ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود و ﭼـون ﭘـﺳﺮ ﺳـﻘﺎو در ﺗـﺎرﻳﺦ  ١٦ﺟﻧـورى وارد ﮐﺎﺑـل ﺷـد ،ﺳـﺮدار
ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ وﺳﺎطت ﻣﺣﻣدﺻﺎدق ﻣﺟددى ﺑوﺳـﻳﻠﻪ طﻳـﺎره اﻧﮔﻠـﻳس ﮐﺎﺑـل را
ﺑﻘﺻد ﭘﺷﺎور ﺗﺮک ﮔﻔت و ﺳﭘس از ﭘﺷﺎور ﺑﻪ ﻗﻧدھﺎر رﻓت  .ﭘس از آﻧﮐﻪ ﺷـﺎه در
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﻗواى ارﺗﺟﺎع دﭼﺎر ﺷﮐﺳت ﺷد ،ھﺮدو ﺑﺮادر ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎى ﺷـﺎن در
ﺗﺎرﻳﺦ  ٢٣ﻣﻰ  ١٩٢٩از طﺮﻳق ﭼﻣن وارد ھﻧـد ﺑﺮﺗـﺎﻧوى ﺷـدﻧد .ﺳـﺮدار ﻋﻧﺎﻳـت
ﷲ ﺧﺎن ﺑﺗﺎرﻳﺦ ٢٤ﺟون ازطﺮﻳق ھﻧد و ﺑﺻﺮه ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓـت و در  ٢٧ﺟـوﻻى
ھﻣﺎن ﺳﺎل ﻣﮫﻣﺎن رﺿﺎﺷﺎه ﭘﮫﻠوى ﺷد .او ﭘس از ﺳـﻔﺮى ﮐـﻪ ﺑـﻪ اروﭘـﺎ ﻧﻣـود ﺑـﻪ
ﺗﮫﺮان ﺑﺎزﮔﺷت و در ﺗﮫﺮان اﻗﺎﻣت ﮔﺰﻳد و درﺳﺎل ١٩٤٦در آﻧﺟﺎ درﮔذﺷت.
ﺧﻳﺮﻳﻪ و ﻓﺮزﻧداﻧش ﺑﻌد از آﻧﮐﻪ ﺳﺮدار ﻋﻧﺎﻳت ﷲ ﺧـﺎن در ﺗﮫـﺮان ﻓـوت
ﮐـــﺮد)١٣٢٥ش= ١٩٤٦م( در  ١٩٤٧ﻣـــﻳﻼدى ﺑﮐﺎﺑـــل ﺑﺎزﮔـــﺷت و ﺗـــﺎ ﭘﺎﻳـــﺎن
ﻋﻣﺮ) (۱۹۸۰در ﮐﺎﺑل ﺑود ﺗﺎدرﮔذﺷت ..رواﻧش ﺷﺎد ﺑﺎد!
ﺧﯾﺮﯾـــﻪ ﻓﺮزﻧـــدان زﻳـــﺎدى ﺑـــدﻧﯾﺎ آورد ﮐـــﻪ در ﺳـــﺎﯾت رﺳـــﻣﯽ ﻋﻼﻣـــﻪ
ﻣﺣﻣودطﺮزی اطﻼﻋﺎت زﯾﺮدر ﻣورد آﻧﮫﺎ ﭼﻧﯾن اﺳت:
ﺧﯾرﯾﻪ طرزی ،۱۹۸۰ -۱۸۹۳،وی ﺑﺎﺷﮫﺰاده ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ﺧﺎن درﺳﺎل
 ۱۹۱۰ازدواج ﻧﻣود.اﯾن ﺧﺎﻧم ﺻﺎﺣب  ۱۲ﻓﺮزﻧد ﮔﺮدﯾد ﺑﺷﺮح زﯾﺮ:
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 -۱ﺧﻠﯾل ﷲ ﻋﻧﺎﯾت ﺳراج ۱۹۸۰ – ۱۹۱۰
 -۲زﯾﻧب۱۹۵۹ -۱۹۱۲ ،
 -۳ﻣﺳﺗوره۱۹۷۳ -۱۹۱۳ ،
 -۴ﺣﻣﯾرا )۱۹۷۷ -۱۹۱۵ ،وی ﺑﺎﻧﺎﺻﺮ ﺿﯾﺎ ﻋطﺎ ﷲ ﻧﺎﺻـﺮ( ازدواج
ﻧﻣود ﮐﻪ در۱۹۷۱درﮔذﺷت .ازوﺻﺎﺣب دو ﭘﺳﺮ ﺷد:ﯾﮐﯽ ﺣﻣﯾد ﻧﺎﺻﺮﺿـﯾﺎ ﺳـﻔﯾﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺮﻣﻧﯽ در ﺣﮐوﻣت اﻧﺗﻘـﺎﻟﯽ آﻗـﺎی ﮐـﺮزی ،ودﯾﮔـﺮی ﻋظـﯾم ﻧﺎﺻـﺮ
ﺿﯾﺎ ،ﺟﻧﺮال ﻗوﻧﺳل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺗﺮﮐﯾﻪ.
-۵ﺣﻣﯾـدﷲ ﻋﻧﺎﯾــت ﺳــراج،۱۹۱۷ ،وی ﺑــﺎ ﻋﺎﺑــده دﺧﺗــﺮ ﻣﻠﮐــﻪ ﺛﺮﯾــﺎ
ازدواج ﮐﺮد،وﻟﯽ از او ﺻﺎﺣب ﻓﺮزﻧدی ﻧﺷد .ﺣﻣﯾـدﷲ ﻋﻧﺎﯾـت ﺳـﺮاج در رﺷـﺗﮥ
اﻧﺟﻧﯾﺮی درﺗﮫﺮان ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﺑﻌد از ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ وطن درﭘﺳت ھﺎی ﻣﮫـم از
ﻗﺑﯾل وزارت ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ  ،ﻣﻌـﯾن وزارت ﺧﺎرﺟـﻪ ،ﻧﺎﯾـب اﻟﺣﮐوﻣـﻪ ھﺮات،ﺳـﻔﯾﺮ
ﮐﺑﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دراﻧﮔﻠﺳﺗﺎن،وﻓﺮاﻧﻧﺳﻪ و ﺳﻔﯾﺮﮐﺑﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دردھﻠﯽ ﺟدﯾد اﺟﺮای
وظﯾﻔﻪ ﮐﺮده اﺳت .وى ﻣـﺮدى ادﻳـب و ﺧﻠﻳـق و داﻧـﺷﻣﻧد و ﭘـﺮ ﻣطﺎﻟﻌـﻪ اﺳـت و
ھﻧﮔﺎم ﺻﺣﺑت اﺷﻌﺎر ﺑﺳﻳﺎرى از ﻳـﺎد ﻣﻳﮔوﯾـد و ﺣﺎﻓظـﻪ ﻗـوى دارد.او اﮐﻧـون ۹۰
ﺳﺎﻟﻪ اﺳت ورﯾﺎﺳت ﺑﻧﯾـﺎد ﺑـﯾن اﻟﻣﻠﻠـﯽ ﻣﺣﻣـود طـﺮزی را ﺑﻌﮫـده دارد ودرﺳـﺎل
 ۲۰۰۵ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔﺮﮐﺮد وﻣدت ﯾک ﺳﺎل را در ﮐﺷور ﺑﺳﺮ ﺑﺮد ودوﺑـﺎره ﺑـﻪ
روم ﺑﺮﮔﺷت واﮐﻧو درروم ﺑطور ﻣﺟﺮد زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﺮد ﺗﺎ آﻧﮐـﻪ درﺳـﺎل  ٢٠٠٦ﯾـﺎ
 ٢٠٠٨در روم وﻓﺎت ﻧﻣود .
 -۶رﻗﯾﻪ،۱۹۱۸،وی ﺑﺎ ﺗورﯾﺎﻟﯽ اﻋﺗﻣﺎدی ) رﺋـﯾس ﭘوھﻧﺗـون ﮐﺎﺑـل( در
 ۱۹۴۸ازدواج ﻧﻣـود وﺛﻣـﺮه اﯾـن ازدواج ﭼﮫﺎرﻓﺮزﻧــد ﺑﻧـﺎم ھـﺎی :ﺣﺎﻣـد ،ﻧظﯾﻔــﻪ،
ﻣﺣﻣود وﻣﺮﯾم اﻧد.
-۷ﺣﻣﯾده:۱۹۲۰ ،ﺑﺎ ﻋﺑدﷲ طﺮزی ازدواج ﮐـﺮد وﯾـک ﭘـﺳﺮ ﺑﻧـﺎم ﺣﺑﯾـب
ﷲ دارد.
 -۸ﺧﯾرﷲ:۱۹۲۱ ،وی ﺑﺎ ﻟﯾﻼ رﺷﺗﯾﺎ در  ۱۹۷۱ازدواج ﮐـﺮد.ﭘـدر ﻟـﯾﻼ
آﻗﺎی ﺳﯾدﻗﺎﺳم رﺷﺗﯾﺎ درآن وﻗت ﺳﻔﯾﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺟﺎﭘـﺎن از  ۱۹۷۰ﺗـﺎ ۱۹۷۳
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ﺑود.ﺧﯾﺮﷲ از ۱۹۳۰ﺗﺎ  ۱۹۵۲اﺑﺗدا در اﺳﺗﺎﻧﺑول ﺗﺮﮐﯾﻪ ﺗﺣـﺻﯾل ﻧﻣـود وﺑﻌـد در
ﭘﺎرﯾس ﺑـﻪ ﺗﺣـﺻﯾﻼت ﻋـﺎﻟﯾﺗﺮ ﭘﺮداﺧـت .واز  ۱۹۵۲ﺗـﺎ  ۱۹۷۵در وزارت ﺧﺎﻧـﻪ
ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف درﮐﺎﺑل ودر ﻟﻧدن وﭘـﺎرﯾس ﺧـدﻣت ﻧﻣـوده واﮐﻧـون در ژﻧﯾـو زﻧـدﮔﯽ
ﻣﯾﮐﻧد.از ازدواج ﺑﺎ ﻟﯾﻼ رﺷﺗﯾﺎ ﮐدام ﻓﺮزﻧدی ﺑﻪ ﺛﺑت ﻧﺮﺳﯾده اﺳت.
 -۹ﻋــﺻﻣت ﷲ:۱۹۲۲،ﺑــﺎ ﻣــﺮﯾم طــﺮزی در  ۱۹۵۹ازدواج ﮐــﺮده
ودوﻓﺮزﻧدش ﺑﻧﺎم ھﺎی ﻋﻧﺎﯾت ﷲ ،وﺳﯾﻣﯾن اﻧد.
-۱۰ﻟطﯾﻔــﻪ :۱۹۲۳ ،او در ۱۹۴۸ﺑــﺎ ﻋﺑــداﻟﮐﺑﯾﺮ ﺳــﺮاج ازدواج ﮐــﺮده
وﻓﺮزﻧداﻧش ﻋﺑـﺎرت اﻧـد از ﺿـﯾﺎﮐﺑﯾﺮ ،ﻣﺣﻣـود ،ﺣﺑﯾـب  ،اﻓـﺿل ،ﺟﻣـﺎل ،زرﯾـﺮه
وﺛﺮﯾﺎ.
 -۱۱اﻧﯾﺳﻪ :۱۹۲۵ ،در  ۱۹۴۸ﺑﺎ ﻋﺑدﷲ ﻣﻠﮐﯾـﺎرازدواج ﻧﻣـود .ﻋﺑـدﷲ
ﻣﻠﮐﯾﺎر واﻟﯽ ھﺮات وﺑﻌد وزﯾﺮ ﻣﺧﺎﺑﺮات ووزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ ﺷد وﺳﭘس ﺑﻪ ﺣﯾـث ﺳـﻔﯾﺮ
ﮐﺑﯾﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻟﻧدن وﺗﮫﺮان واﻣﺮﯾﮐﺎ ﺧدﻣت ﮐﺮده اﺳـت.و درﺳـﺎل  ۲۰۰۲در
اﻣﺮﯾﮐﺎ درﮔذﺷت .ﻓﺮزﻧداﻧش:ﺧﻠﯾل ﷲ ،ﻋﺑﯾدﷲ ،ﻧﺻﯾب ﷲ ،ﻧﺎدﯾﻪ ورﺧﺷﺎﻧﻪ اﻧد.
_۱۲ﻧﻔﯾﺳﻪ۱۹۴۴ -۱۹۲۸،
رک :ﺳﺎﯾت رﺳﻣﯽ ﻣﺣﻣود طـﺮزی www.mahmudtarzi.comاز
ﺑﺧش his familyﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
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ملکه حميرا ،خانم محمد ظاھرشاه

ملکه حميرا خانم ظاھرشاه
ﻋﻠﻳﺎﺣﺿرت ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﻳرا،دﺧﺗﺮ ﺳﺮداراﺣﻣدﺷﺎه وزﯾﺮدرﺑﺎر ،ھﻣﺳﺮ
ﻣﺣﻣد ظﺎھﺮ ﺷﺎه ﺑود .ﻣؤﻟف ﮐﺗﺎب زﻧﺎن اﻓﻐﺎن زﯾرﻓﺷﺎر ﻋﻧﻌﻧﻪ وﺗﺟدد
)داﮐﺗر ﺳﯾدﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم( درﺑﺎرۀ ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾرا ﻣﯾﻧوﯾﺳد " :ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾرا
زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺷﺎه ازدواج ﮐرد ﮐﻪ ﺷراﯾط ﺧﺎص درﮐﺷور ﺣﮐﻣﻔرﻣﺎ ﺑود
و ﻧﮫﺿت ﻧﺳوان ﺑﻪ ﻋﻘب ﮐﺷﯾده ﺷده ﺑود ،ﻣﮐﺎﺗب ﻧﺳوان،ﻣﺳدود و
زﻧﮫﺎ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﮔردﯾده ﺑودﻧد .ﻣﻠﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ازاﯾن
ﺳﯾﺎﺳت ﺣﮐوﻣت ﭘﯾروی ﮐرد وﻣﺛل ھﻣﻪ زﻧﺎن ﮐﺷور در ﺣﻠﻘﮥ زﻧدﮔﯽ
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ﺧﺻوﺻﯽ ﻓرورﻓت وﺑرای ﻣدت طوﻻﻧﯽ درﭼﮫﺎر دﯾواری ارگ
ﻣﺣﺻورﻣﺎﻧد.
او ﻧﺗواﻧﺳت ﻧﻘش ﭘﯾﺷﮔﺎم ﺧود را ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻠﮐﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ھﻣﭼو ﺷراﯾط ﺑﺎزی ﮐﻧد .اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑر روش زﻧدﮔﯽ او اﺛرﮐرد و او
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑدور ﮐﺷﯾد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﯽ از ﻣﻠﮐﻪ در رﺳﻣﯾﺎت
را از اﻣور رﺳﻣﯽ
ﺑرده ﻧﻣﯾﺷد .ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﻌد از ﺳﯽ ﺳﺎل اﯾن ﭘرده اﺑﮫﺎم درﯾده ﺷد وﻣﻠﮐﻪ
درﯾﮐﯽ از روزھﺎی ﺟﺷن اﺳﺗﻘﻼل) (١٣٣٨ﺑﻪ ﻣﻌﯾت ﺷﺎه
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
ﻣﯾﮐرد .ﺗﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی داؤودﺧﺎن در ﺳرطﺎن (١٩٧٣)١٣٥٢
،ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﺎه درﺧﺎرج ﺑود ،ﺳﻠطﻧت ﺳﻘوط ﮐرد ورژﯾم ﺟﻣﮫوری
ﺑﻌد از وﺻول اﺳﺗﻌﻔﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎدﺷﺎه از ﺳﻠطﻧت  ،ﺑﻪ ﻣﻠﮐﻪ وﻓﺎﻣﯾل ﺷﺎه
اﺟﺎزۀ ﺧروج از ﮐﺷورداد .ﻣﻠﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﻧزدﺷﺎه رﻓت و ﺗﺎ آﺧر
ﻋﻣردر آﻧﮐﺷور ﺑﺳرﺑرد)".ص(٢٣٢
در ﻣورد اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾرا ﺑﻌد از ﻧﮫﺿت روﻟﭼﯽ ،در ﺑﺧش
زﻧﺎن ﻣﺻدرﭼﻪ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯾد وﺧﯾرﯾﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﻣؤﻟف ﺻﺣﺑﺗﯽ
ﻧﻣﯾﮐﻧد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ارﺗﺑﺎط ﻣﺷﯽ دوﻟت در ﻋﮫد ﺣﮐوﻣﺗداری ﻋﻣوھﺎی
ﻣﺣﻣدظﺎھرﺷﺎه)ھﺎﺷم ﺧﺎن وﺷﺎه ﻣﺣﻣودﺧﺎن ( ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ﻣﺷﯽ دوﻟت
ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑود .ﻧﺎدرﺷﺎه ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺷﺧص ﻣﺗﻌﺻب وﻣذھﺑﯽ
ﻧﺑودوﻟﯽ ﺑرای آﻧﮐﻪ ﺻف ﺧود را از ﺻف رژﯾم اﻣﺎﻧﯽ ﺟدا ﮐرده
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ﺑﺎﺷد ،زﻧﺎن را ﻣﮐﻠف ﺑﻪ ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﻧﻣود وﻣدارس دﺧﺗراﻧﻪ را
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺳدود ﮐرد.
ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا از ﻧﺧﺳﺗﻳن زﻧﺎﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٥٩در ﭼﮫﻠﻣﻳن ﺟﺷن
اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل ﮐﺷور ﺑﺎ روى ﺑﺮھﻧﻪ در ﻣﺣﺿﺮ ارﮐﺎن دوﻟت و ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﺎن اﻗوام
در ﮐﻠوب ﻋﺳﮐﺮى در ﮐول ﭼﻣن ﺣﺿورى ظﺎھﺮ ﺷد و ﺑﺎ ﻗﺑول ھﺮﮔوﻧﻪ رﻳﺳک
آزادى ،زن اﻓﻐﺎن را ﮐﻪ  ٣٠ﺳﺎل ﻗﻳل ﺗﺣﺮﻳم ﺷده ﺑود دوﺑﺎر اﻋﻼم داﺷت و از
آن ﭘس زﻧﺎن اﻓﻐﺎن اﻋم از ﻣﻌﻠم و ﻣﺣﺻﻼت ﭘوھﻧﺗون و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮐﺎﺗب اﺟﺎزه
ﻳﺎﻓﺗﻧد ﺑﺎ روى ﺑﺮھﻧﻪ وﻓﻘط ﺑﺎ ﭘوﺷﻳدن ﻳک دﺳﺗﻣﺎل ﻧﺎزک ﺑﺮ ﺳﺮ در ﻣﺟﺎﻣﻊ ﻋﻣوﻣﻰ
ﺣﺿور ﻳﺎﺑﻧد.
ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﻳﺮا ھﻣواره ﺑﻪ ﺣﻳث ﻣﺎدر ﻣﻌﻧوى ﻣﻠت ﻣورد اﺣﺗﺮام ﻗﺮار داﺷت
و در ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎى ﺳﻳﺎﺳﻰ و اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺳﮫم ﻧﻣﻳﮔﺮﻓت .او دﺧﺗﺮ ﺳﺮدار اﺣﻣدﺷﺎه
از ﺧﺎﻧدان ﺳﺮدار ﺳﻠطﺎن ﻣﺣﻣد ﺧﺎن ﺣﮐﻣﺮان ﭘﺷﺎورو ﺑﺎ ﺧﺎﻧدان ﺳﻠطﻧت از ﻳک
رﻳﺷﻪ و ﺗﺑﺎر ﺑود .ﺳﺮدار اﺣﻣدﺷﺎه ﺧﺎن ﻣدﺗﻰ ﺑﻪ ﺣﻳث وزﻳﺮ درﺑﺎر ظﺎھﺮﺷﺎه ﻧﻳﺰ
اﺟﺮاى وظﻳﻔﻪ ﻧﻣود.
ﺑﻘول اﻗﺎی وﻟﯽ اﺣﻣدﻧوری ،ﺣﻘﺎ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺗن از ﻣﯾﺮﻣن ھﺎی ﻧﺎﻣدار ﮐﺷورﻣﺎ ھﺮ
ﮐدام ﺑﺎ داﺷﺗن ھﻣﭼو ﺷﮐوه و ﻋظﻣت ،ﺟﻼل و ﻣﻼﺣت در ﺻﻔﺣﺎت ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺧواھﻧد ﺑود:
-١ﺑﯽ ﺑﯽ ﺣﻠﯾﻣﻪ ﻣﺷﮫور ﺑﻪ ﺑوﺑو ﺟﺎن ﺟﻐﻪ دار ھﻣﺳﺮ اﻣﯾﺮ
ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﻓﻘﯾد،
-٢ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ھﻣﺳﺮ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻏﺎزی،
-٣ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا ھﻣﺳﺮ اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﻣﺣﻣد ظﺎھﺮ ﺷﺎه.
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.
ﺑﮔﻔﺗﮥ ﺟﻧﺎب ﻧوری در ﺳﺎل ۱۳۲۶ھـش )۱۹۴۷م( اﻧﺟﻣﻧﯽ ﺗﺣت ﻗﯾﺎدت
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾﮥ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟت و ﺑﺎﻧک ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎن ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

١٧٨

وﺟود ﮔذاﺷت و ﯾک ﺗﻌداد زﻧﺎن ﻣﻧور و ﻓداﮐﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دور اﯾن ﺷﻣﻊ ﻓﺮوزان
ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و در ﻣدت ﮐﻣﯽ از ﺑطن ھﻣﯾن اﻧﺟﻣن ﺑود ﮐﻪ " د ﻣﯾﺮﻣﻧو ﺗوﻟﻧﻪ"
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﻣوﺳﺳﮥ ﻧﺳوان( ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣد و در ﭼﮫل ﺳﺎل ﺳﻠطﻧت ﻣﺻدر ﺧدﻣﺎت
ﺑﺰرﮔﯽ در راه اﻧﮐﺷﺎف و رھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ ،اﻗﺗﺻﺎدی و ﺧﺎﻧوادﮔﯽ و ﺳواد
آﻣوزی زﻧﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدﯾد.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺳﺎل ۱۳۴۳ھـ ش )۱۹۶۴م( ﺑﻧﺎ ﺑﺮ ھداﯾت و رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا اﻧﺟﻣن دﯾﮔﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم "اﻧﺟﻣن زﻧﺎن رﺿﺎﮐﺎر" ﭘﺎ ﺑﻪ
ﻋﺮﺻﮥ وﺟود ﮔذاﺷت ﮐﻪ رﯾﺎﺳت اﻓﺗﺧﺎری آن را واﻻﺣﺿﺮت ﺷﺎھدﺧت ﺑﻠﻘﯾس
دﺧﺗﺮ ارﺷد ﺷﺎن ﺑﻪ ﻋﮫده ﮔﺮﻓﺗﻧد و اﯾن اﻧﺟﻣن ِﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻧﮐﻪ در ﺳﺎﺣﻪ ھﺎی
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯾﺳوادی ،ﻓﻘﺮ و ﻣﺮض ﺑﺎ ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾﺮﯾﻪ و ﺑﺷﺮی ھﻣﮐﺎری ﻣﯽ
ﻧﻣود ،در ﭘﺮوژه ھﺎی دوﻟت ھم ﺳﮫم ﻓﻌﺎل ﻣﯾﮔﺮﻓت و ﺑﻪ ﺻورت اﻧﻔﺮادی زﻧﺎن و
اطﻔﺎل ﻣﺳﺗﺣق ،ﻣﺮﯾض و ﺑﯾﻧوا را ﺣﻣﺎﯾﻪ ﮐﺮده و ﮐﻣک ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯾد .ﯾﮐﯽ دﮔﺮ از
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.
در ﺧﺷﮐﺳﺎﻟﯽ ۱۹۷۱-۷۲درﮐﺷور،ﺑﻪ اﻣﺮ و ھداﯾت ﺷﺎن ﭼﻧدﯾن ﺻد
ً
ﻓورا ﻣوﺳﺳﻪ
طﻔل ﯾﺗﯾم و ﺑﯽ ﭘﻧﺎه از ﻣﻧﺎطق آﺳﯾب دﯾده ﺑﻪ ﮐﺎﺑل آورده ﺷدﻧد و
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
ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت از اﻣور آن رﺳﯾدﮔﯽ و از اﯾن اطﻔﺎل ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ ﻣﯾﮐﺮدﻧد.
ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﻳﺮا ﺑﺗﺎرﯾﺦ ﭼﺎرﺷﻧﺑﻪ  ۲۳ﺟوزا ۱۳۸۱ھـ ش )۱۲ﺟون ۲۰۰۲م(
در ﺷﮫﺮ روم در ﻋﺎﻟم ھﺟﺮت و ﻓﺮاق وطن ﺑﻪ ﻋﻣﺮ  ۸۲ﺳﺎﻟﮔﯽ ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ وداع
ﮔﻔﺗﻧد و ﺟﻧﺎزه اوﺑﺎ اﺣﺗﺮام ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎز آورده ﺷد و در ھدﻳﺮه آﺑﺎﻳﻰ ﺷﺎن در
ﺗﭘﻪ ﻣﺮﻧﺟﺎن ﺑﺧﺎک ﺳﭘﺮده ﺷد .ﯾﺎد ش زﻧده و روان ﺷﺎن ﻗﺮﯾن آراﻣش ﺑﺎد!
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ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا درﻣﺎه اﺳد ﺳﺎل  ۱۲۹۵ش)اﮔﺳت ۱۹۱۶م( ﻣﺗوﻟد ﺷده ﺑﻌد
از ازدواج ﺑﺎ ﻣﺣﻣدظﺎھﺮﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻﺎﺣب دو دﺧﺗﺮ وﭼﮫﺎرﭘﺳﺮ ﺑﻧﺎﻣﮫﺎی
زﯾﺮ ﺑود :
 -۱ﺷﺎھدﺧت ﺑﻠﻘﯾس) ﺧﺎﻧم ﺳﺮدار وﻟﯽ(
-۲ﺷﺎھدﺧت ﻣﺮﯾم )ﺧﺎﻧم ﻋﺰﯾﺰ ﻧﻌﯾم(
 -۳ﺷﮫﺰاده اﺣﻣدﺷﺎه
 -۴ﺷﮫﺰاده ﻣﺣﻣدﻧﺎدر
 -۵ﺷﮫﺰاده ﺷﺎه ﻣﺣﻣود
 -۶ﺷﮫﺰاده ﻣﯾﺮوﯾس
-۷ﺷﮫﺰاده داود ﭘﺷﺗوﻧﯾﺎر)در ۳۱ﺳﺎﻟﮔﯽ درﮔذﺷت(
 -۸ﺷﮫﺰاده ﻣﺣﻣد اﮐﺑﺮ) در ۹ﺳﺎﻟﮔﯽ درﮔذﺷت(
و اﯾﻧﮫم ﻣﺮﺛﯾﻪ ای در رﺛﺎی ﻋﻠﯾﺎﺣﺿﺮت ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾﺮا ﺑﻪ ﻗﻠم ﺷﯾوا ﺑﯾﺎن
ﻓﺧﺮاﻟﺷﻌﺮاء ﺟﻧﺎب ﻣﺣﻣد ﻧﺳﯾم اﺳﯾﺮ :
ﺷﮫﯽ ﮐﻪ اﻓﺳﺮ ُﻣﻠک اﺳت و ﺳﺮور ﻣﻠـت
ﻣــﺑــــﺎد ﺳــﺎﯾــﮥ او دور از ﺳــﺮ ﻣﻠـت
ﺣد وﺻف ﺑﯾﺮوﻧﺳت
ﺻﻔﺎت ﻧﯾک وی از ِ
ﮐﻪ ھﺳـت ھـم ﭘـدر و ھـم ﺑـﺮادر ﻣﻠـت
ز ﻓﺮﻗـﺗش ﮔل ﺑﺎغ اﻣﯾد رﻧگ ﻧـــداﺷت
دوﺑــﺎره آﻣـد و ﺷد زﯾب و زﯾـور ﻣﻠت
َﻣـﻘــﺎم و ﻣﻧـﺰﻟﺗش ﺑس ﺑﻠـﻧـد و ﺑﺎﻻ ﺑــــود
ﺑﺮ ﻣﻠـت
ﮔــذﺷت از ھﻣﻪ ،ﺑﻧﺷﺳت در ِ
ﻏﻣش ﺑﻪ درد وطن ﮐم ز درد ﻣﺮدم ﻧﯾﺳت
ﺷﮐﺳﺗﻪ اﺳت و ﻓـﺮوﺗـن  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠــت
ﻣﺑﺎد ﺧﺎطـﺮش اﻓـﺳﺮده از ﻣﺮارت وﻏـم
ﮐﻪ ﻏﻣﺷﺮﯾک ﺷﻔﯾق اﺳت و ﻏﻣﺧوَ ر ﻣﻠت
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درﯾـﻎ و درد ﮐﻪ در ﭘﻧﺟـﮥ ﻗـﺿﺎ و ﻗـــــدر
ﺑﻪ ﺳوی دار ﺑـــﻘــﺎ رﻓـت "ﻣﺎدر" ﻣﻠـت
"اﺳﯾﺮ" روح ﺣﻣــﯾــﺮا ﻗﺮﯾن رﺣﻣت ﺑﺎد
ﺑﻪ اﯾن دﻋـﺎﺳت ﺑﻠـﻧـد دﺳـــت اﮐـﺛﺮ ﻣﻠـت
)رک  :اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﻣﻘﺎﻻت اﻗﺎی ﻧوری(
دردھﻪ دﻣوﮐﺮاﺳﻰ ظﺎھﺮﺷﺎه و دوﺳﻪ ﺳﺎل ﻗﺑل از آن )از ١٩٦٠ﺑﺑﻌد( و
دوره ﺟﻣﮫورﻳت داود ﺧﺎن ،زﻧﺎن ﺑﻪ درﺟﻪ اى از آزادى ﺧود رﺳﻳده ﺑودﻧد ﮐﻪ در
داﻧﺷﮔﺎه ھﺎ درﮐﻧﺎر ﭘﺳﺮان ﺗﺣﺻﻳل ﻣﻳﮐﺮدﻧد و ﺑﺮاى ﺗﺣﺻﻳﻼت ﻋﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺧﺎرج
ﻓﺮﺳﺗﺎده ﻣﻳﺷدﻧد.اﺳﺗﺎدان زن در داﻧﺷﮔﺎه ھﺎى اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺗدرﻳس داﻧﺷﺟوﻳﺎن
ﻣﻰ ﭘﺮداﺧﺗﻧد و در ﻋﺮﺻﻪ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ دﮐﺗوران زﻳﺎد زن از داﻧﺷﮔده طب ﮐﺎﺑل
ﻓﺎرغ ﺷده ﺑودﻧد و در ﺧدﻣت ﻣﺮدم و زﻧﺎن ﮐﺷور ﻗﺮارداﺷﺗﻧد .ﻣﮐﺗب ﻧﺮﺳﻧگ و
ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﻰ ﻧﻳﺰ ﺗﻌداد ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﻪ ﻧﺮس وﻗﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘدﻳم ﮐﺮدﻧد و زﻧﺎن
ھﻧﺮﻣﻧد در رادﻳو و ﺗﻳﺎﺗﺮ و ﺳﻳﻧﻣﺎ ﻧﻘش آﻓﺮﻳﻧﻰ ﻣﻳﮐﺮدﻧد.
در ﺗﻣﺎم وﻻﻳﺎت ﮐﺷور ﻣﮐﺎﺗب و ﻟﻳﺳﻪ ھﺎى دﺧﺗﺮاﻧﻪ وﺟود داﺷت و ﺑﻪ
ﺗوﺳﻌﻪ ﺗﻌﻠﻳم و ﺗﺮﺑﻳت اطﻔﺎل ﮐﺷور ﻣﺷﻐول ﺑودﻧد.
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حضور زنان در عرصه فعاليت ھای سياسی
و اجتماعی بعد از نھضت رولوچی

زنان در لباس ُمدرن در عھد اعليحضرت ظاھرشاه
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در عرصۀ اداره وسياست:
ﻓﻌﺎﻟﯾــت ﺳﯾﺎﺳــﯽ زﻧــﺎن درﮔذﺷــﺗﻪ ﻣﺣــدود ﺑــﻪ ﺷﺧــﺻﯾﺗﮫﺎ وﯾــﺎ
ﺧــﺎﻧواده ھــﺎی ﺳــﻠطﻧﺗﯽ ﺑــود ﮐــﻪ در اﻣــور ﺳﯾﺎﺳــﯽ وﻣﻣﻠﮐــت داری
دﺧﺎﻟت داﺷﺗﻧد .درﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻـر اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺑﻌـد از اﺳـﺗﻘﻼل ،ﺑﺟـز
ﻋﻠﯾﺎﺣــﺿرت ﺳرورﺳــﻠطﺎن ،ﻣﺎدراﻣــﺎن ﷲ ﺧــﺎن وﻣﻠﮐــﻪ ﺛرﯾﺎﺧــﺎﻧم
ﺷﺎه،ﮐﺳﯽ دﯾﮔری را ﺳراغ ﻧدارﯾم ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣور ﺳﯾﺎﺳت دﺧﺎﻟت ﮐـرده
ﺑﺎﺷﻧد .ﻣﻠﮐﻪ ﺣﻣﯾرا ﺑﺎ وﺟود  ۴۰ﺳﺎل دوره ﺳﻠطﻧت ارام ظﺎھرﺷﺎه ،
ھﯾﭼﮔﺎھﯽ دﯾده ﻧﺷده ﮐﻪ در اﻣرﺳﯾﺎﺳت وﯾﺎ اداره ﮐﺷور ﺳﮫم ﮔرﻓﺗـﻪ
ﺑﺎﺷد،ودﯾﮔراﻋـــﺿﺎی ﺧـــﺎﻧواده ﺳـــﻠطﻧت ﻧﯾـــز ﭼﻧـــدان رﻏﺑﺗـــﯽ ﺑـــﻪ
اﻣورﺳﺎﺳﯽ واداری ﮐﺷور ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دادﻧد.
ﺑﻘول داﮐﺗرﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم،ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن ﺑﻌد از رﻓﻊ
ﺣﺟﺎب  ،ﺑﺧﺻوص از آﻏﺎز دھﻪ دﻣوﮐراﺳـﯽ درﮐـﺷور ﺷـروع ﺷـد.
طورﯾﮐﻪ دوزن در ﮐﻣﺳﯾون ﺗدﻗﯾق ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﭼﮫـﺎرزن درﻟوﯾـﻪ
ﺟرﮔﻪ  ۱۳۴۳ﮐـﺳب ﻋـﺿوﯾت ﮐردﻧـد .ﺳـﭘس وﻗﺗـﯽ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت دوره
دوازدھــم ﺷــورا)وﻟــﺳوی ﺟرﮔــﻪ وﻣــﺷراﻧوﺟرﮔﻪ( در  ۲۲ﻣﯾــزان
 ۱۳۴۴آﻏﺎز ﯾﺎﻓت ،از ﺟﻣﻠﻪ  ۲۱۶ﺗن وﮐﻼی ﻣﻧﺗﺧب وﻟـﺳﯽ ﺟرﮔـﻪ
ﭼﮫــﺎر زن ﻧﯾــز ﺑــﺎ ﮐــﺳب آﮐﺛرﯾــت اراء از ﻣﺣــﻼت ﻣرﺑوطــﻪ ﺧــود
ﻋﺿوﯾت آن ﺟرﮔﻪ را ﺣﺎﺻل ﮐردﻧـد ﮐـﻪ دوﻧﻔـر ﺷـﺎن ازﺷـﮫر ﮐﺎﺑـل
ھرﯾک رﻗﯾﻪ )اﺑوﺑﮐر( ﺣﺑﯾب ،وداﮐﺗر اﻧﺎھﯾﺗـﺎ راﺗـب زاد) ،ﯾﮔﺎﻧـﻪ ﺧـﺎﻧم
ﻋﺿو ﻣوﺳس ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾک ﺧﻠق -ﺷﺎﺧﻪ ﭘرﭼم( ،ﯾﮐﻧﻔراز ھـرات
 :ﺧدﯾﺟﻪ اﺣراری وﯾﮐﻧﻔر از ﻣﻌروف ﻗﻧدھﺎر :ﻣﻌﺻوﻣﻪ ﻋﺻﻣﺗﯽ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﮔروه "ﺻدای ﻋوام" ﻣﻧﺳوب ﺑود .ﺳﻪ ﻧﻔر از وﮐﻼی ﻓوق ﺑﻪ ﺣﯾث
ً
ﻗﺑﻼ ﻋﺿوﯾت ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔﻪ را ﻧﯾـز داﺷـﺗﻧد .اﯾـن
ﻧﻣﺎﯾﻧده ھﺎی اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ
اوﻟﯾن ﺑﺎری ﺑود ﮐـﻪ زﻧـﺎن اﻓﻐـﺎن درﯾـک ﻣﺑـﺎرزه اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎﺗﯽ ﭘﺎرﻟﻣـﺎﻧﯽ
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دوش ﺑــدوش ﻣــردان داﺧــل ﻣﯾــدان ﺳﯾﺎﺳــت ﮔردﯾدﻧــدوﺑﺎزﺣﻣت زﯾــﺎد
ﻣﯾدان رااز رﻗﺑﺎی ﻣردﯾﻧﻪ ﺧود ﺑردﻧد.
اﯾﻧﮐﻪ دراﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳـﺎل ۱۳۴۴ﺷـورا ﺗﻌـداد ﮐـم رأی دھﻧـدﮔﺎن
ﺣﺎﺿر ﺑﻪ رای دھﯽ ﺷدﻧد ،ﺑرﻋﻼوه ﻋواﻣل دﯾﮔر ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻋدم اﺷﺗراک
اﮐﺛرﯾت ﻗـﺎطﻊ زﻧـﺎن ﺑـود ﮐـﻪ ﻧـﺳﺑت ﻧـﺎ آﺷـﻧﺎﺋﯽ ﺑـﺎ اﻣـور رأی دھـﯽ
واﺣﺳﺎس ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧود را ﮐﻧﺎره ﮔرﻓﺗﻧد.ﺑرطﺑق ﻗـﺎﻧون اﺳﺎﺳـﯽ ﻧـﻪ
ﺗﻧﮫﺎ زﻧﺎن ﺣق رای دھﯽ داﺷـﺗﻧد ،ﺑﻠﮐـﻪ دوﻟـت آﻧﮫـﺎ را ﻧﯾـز دراﯾﻧﮐـﺎر
ﺗﺷوﯾق ﻣﯾﮐرد.
ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر درﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ،زﻧﺎن درﻣظﺎھره ﻣﻌـروف ۳
ﻋﻘرب )ﺳﺎل  =۱۳۴۴ﻧوﻣﺑر (۱۹۶۵اﺷﺗراک ﮐردﻧد ﮐﻪ اﯾن ﻣظﺎھره
ﻣﻧﺟـر ﺑــﻪ ﺳـﻘوط دور دوم ﺣﮐوﻣــت داﮐﺗـر ﻣﺣﻣدﯾوﺳــف ﺻــدراﻋظم
ﮔردﯾد.
ھﻣﭼﻧــﺎن ﭼﻧــد روز ﺑﻌــد ﮐــﻪ ﺻــدراﻋظم ﺟدﯾــد)ﻣﺣﻣدھﺎﺷــم
ﻣﯾوﻧدوال( ﺟﮫـت ﻣـذاﮐره ﺑـﺎ ﻣﺣـﺻﻼن ﻧﺎراﺿـﯽ از ﺑرﺧوردﭘـوﻟﯾس
وﻗوای ﻧظﺎﻣﯽ درﺟرﯾﺎن ﻣظﺎھرات آن روز ﺑﻪ ﺻـﺣن ﭘوھﻧﺗـون آﻣـد
وﺑﺎ اﯾراد ﺑﯾﺎﻧﯾـﻪ ،وﻋـده ﺑﺎزرﺳـﯽ ﻗـﺿﯾﻪ راﺑـﻪ ﻣﺣـﺻﻼن داد ،ﺑـرای
ﺑﺎراول ﯾک ﻣﺣﺻﻠﻪ) ﺳـﯾده دﻧﯾـﺎ ﻏﺑـﺎر -ﺻـﺑﯾﻪ ﻣﯾـرﻏﻼم ﻣﺣﻣـدﻏﺑﺎر(
درﺣﺿور ﺻدراﻋظم ﺑﻪ ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭘرداﺧت وﭼﺎدر ﺳﯾﺎه ﺧـود را ﺑـﻪ
ﮔردن ﺻدراﻋظم اﻓﮔﻧد.
...درھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده ازﻓﺿﺎی ﺟدﯾـد ﺳﯾﺎﺳـﯽ " ...ﺑـرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﯾک ﺗﻌداد دﺧﺗرھﺎ وﺧﺎﻧم ھﺎ ﺷﺎﻣل ﺣﻠﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ
وﺣزﺑﯽ ﮔردﯾدﻧد ﮐﻪ داﮐﺗر اﻧﺎھﯾﺗﺎ راﺗب زادﭘﯾﺷﻘدم آﻧﮫـﺎ ﺑـود.از ﺟﻣﻠـﻪ
دﺧﺗران ﺟوان ﮐﻪ درﺟﻠب وﺟذب دﯾﮔران وﮔﺳﺗرش ﺣﻠﻘﻪ ﺣزﺑﯽ ﺑـﯾن
دﺧﺗــران در آن وﻗـــت ﻓﻌﺎﻟﯾـــت ﭼــﺷﻣﮔﯾر داﺷـــﺗﻧد :ﺛرﯾـــﺎ)ﺣرﯾـــف(
ﭘرﻟﯾﮐﺎ،ﺛرﯾﺎﺑﮫﺎء،ﺟﻣﯾﻠﻪ ﭘﻠوﺷﻪ ودﯾﮔران ﺑودﻧد ﮐـﻪ در ﺣﻘﯾﻘـت ھﻣـﻪ در

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

١٨٤

زﻣره ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻓﻌﺎﻻن ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾک ﺧﻠـق) ﺷـﺎﺧﻪ ﭘـرﭼم( از ﺑـدو
ﻣرﺣﻠﻪ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷدﻧد.
درﺳﺎل  (۱۹۶۸)۱۳۴۷ﯾﮐﻌده از اﻋﺿﺎی ﻣﺣﺎﻓظﻪ ﮐﺎر وﻟﺳﯽ
ﺟرﮔــﻪ ﺗــﻼش ﮐردﻧــد ﺗــﺎ ﻗــﺎﻧوﻧﯽ را وﺿــﻊ ﮐﻧﻧــد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣوﺟــب آن
ﺳﻔردﺧﺗران اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺟﮫت ﺗﺣﺻﯾل ﻣﻧﻊ ﻗرارداده ﺷود.ھﻣـﺎن
ﺑود ﮐﻪ ﺻدھﺎ دﺧﺗر ﻋﻠﯾـﻪ اﯾـن ﭘﯾـﺷﻧﮫﺎد ﺑـﻪ ﻣظـﺎھره ﭘرداﺧﺗﻧـد وآﻧـرا
ﻣﻐﺎﯾر ﻣواد ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺣﻘوق ﻣﺳﺎوی زن وﻣرد داﻧـﺳﺗﻧد وﭼﻧـﺎن
ﻓــﺷﺎر وارد ﮐردﻧــد ﮐــﻪ وﻟــﺳﯽ ﺟرﮔــﻪ ﻣﺟﺑــور ﺷــد ازاﯾــن ﭘﯾــﺷﻧﮫﺎد
ﻣﻧﺻرف ﮔردد".
ﻣوﻟف اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐـﻪ ":درﺳـﺎل  (۱۹۷۰ )۱۳۴۹ﺑرﺧـﯽ
ازﺟواﻧـــﺎن اﻓراطـــﯽ ﻣرﺑـــوط ﺑـــﻪ "ﺟواﻧـــﺎن ﻣـــﺳﻠﻣﺎن"]ﻣـــﺷﮫورﺑﻪ
اﺧواﻧﯽ[در ﻣﻘﺎﺑل ﭘوﺷﯾدن ﻟﺑﺎس ]اروﭘﺎﺋﯽ[ زﻧﺎن ازﺧود ﻋﮐس اﻟﻌﻣل
ﻧﺷﺎن دادﻧد و ﺑر روی ﺑﻌﺿﯽ زﻧﺎن ودﺧﺗران در ﺷﮫر ﻧو ﮐﺎﺑل اﺳﯾد
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
ﺑــﺳﯾﺎر ﮔــﺳﺗرده زدﻧــد واز ﺣﮐوﻣــت ﺧواھــﺎن ﺑﺎزﭘرﺳــﯽ وﻣﺟــﺎزات
ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﻋﻣل دھﺷت اﻓﮔﻧﯽ ﺷدﻧد .ﺣﮐوﻣت ﻧﯾـز ﺑﺎﺳـرﻋت دﺳـت
ﺑﮐﺎرﺷد و درﻧﺗﯾﺟﻪ ﯾک ﻋـده از ﻋـﺎﻣﻠﯾن ﺣﺎدﺛـﻪ را دﺳـﺗﮔﯾر وزﻧـداﻧﯽ
ﺳﺎﺧت ودﯾﮔر اﯾن ﻋﻣل ﺗﮐرارﻧﮔردﯾد.اﯾن ﻣظﺎھرات درﺣﻘﯾﻘت ﻣﻌﻧﯽ
ﺑﯾداری طﺑﻘﻪ ﻧﺳوان را ﺑﺧﺻوص زﻧﺎن ﺷـﮫری را درزﻣﯾﻧـﻪ اﺣﻘـﺎق
ﺣﻘوق ﺷﺎن ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد ).ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ  ،ص (۲۹۱
ﮐﺑراﻧورزاﺋﻰ ،اوﻟﯾن وزﯾرزن در ﺣﮐوﻣت ھﺎﺷم ﻣﯾوﻧـدوال،از
ﺳﺎل  ۱۹۶۵ﺗﺎ  ۱۹۶۷وﺑﻌد در ﮐﺎﺑﯾﻧﻪ ﻧوراﺣﻣداﻋﺗﻣﺎدی از  ۱۹۶۷ﺗﺎ
 ۱۹۶۹ﺑود ﮐﻪ ﻣﻘﺎم وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣـﻪ را ﺑـدوش داﺷـت .دوﻣـﯾن
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وزﯾر زن ،ﺷﻔﻳﻘﻪ ﺿﻳﺎﺋﻰ ﺑود ﮐﻪ ﺑﺣﯾث وزﻳـر ﻣـﺷﺎور،درﮐﺎﺑﯾﻧﻪ دوم
اﻋﺗﻣﺎدی از  ۱۹۶۹ﺗﺎ  ۱۹۷۱وھﻣﭼﻧﺎن درﮐﺎﺑﯾﻧﻪ داﮐﺗر ﻣﺣﻣـدظﺎھر
از  ۱۹۷۱ﺗــﺎ  ۱۹۷۲ﺧــدﻣت ﮐــرد.اﯾــن دو ﺧــﺎﻧم از ﺟﻣﻠــﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ
داردﺗرﯾن ﻣﻌﻠﻣﺎن ﻧـﺳوان ودارای ﺗﺣـﺻﯾﻼت ﻋـﺎﻟﯽ ﺑودﻧـد وﺧـدﻣﺎت
ارزﻧــده در زﻣﯾﻧــﻪ ھــﺎی ﻣﺧﺗﻠــف ﻧﮫــﺿت ﻧــﺳوان اﻧﺟــﺎم داده اﻧــد.
ﮐﺑراﻧورزاﺋﯽ ﻗﺑل از وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ ،ﺑﺣﯾث ﻣدﯾر ﻟـﺳﯾﻪ ﻣﻼﻟـﯽ
وﺑﻌـ ً
ـدا رﺋــﯾس ﻣوﺳــﺳﻪ ﻧــﺳوان وﻣــدﺗﯽ رﺋــﯾس ﻣوﺳــﺳﻪ ﻣﺑــﺎرزه ﺑــﺎ
ﺑﯾﺳوادی  ،اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﻪ ﮐرده ﺑود.
ﮔذﺷــﺗﻪ از اﯾﻧﮫــﺎ ،ﺻــﺎﻟﺣﻪ ﻓــﺎروق اﻋﺗﻣــﺎدى رﺋﻳــﺳﻪ ﻣوﺳــﺳﻪ
ﻧﺳوان دراﺧﯾرﻋﮫد ﺻدارت ﻣﺣﻣدداود ودوره ﺻدارت دﮐﺗورﯾوﺳف
 ،ﺑﻌــدھﺎ وزﻳــر ﮐــﺎر وﺗﺎﻣﻳﻧــﺎت اﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ در ﻋﮫــددﮐﺗورﻧﺟﯾب ﷲ،
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
ﻧرﺳــﻧگ ،ﻣﻳــرﻣن رﻗﻳــﻪ اﺑوﺑﮐروﮐﻳــل در ﭘﺎرﻟﻣــﺎن ،ﺣﻣﻳــرا ﺳــﻠﺟوﻗﻰ
ﺳﻧﺎﺗوراﻧﺗﺻﺎﺑﯽ وﻋزﯾزه ﮔردﯾزی ﺳﻧﺎﺗور اﻧﺗﺻﺎﺑﯽ در ﻣﺟﻠس ﺳـﻧﺎى
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،داﮐﺗر اﻧﺎھﻳﺗـﺎ راﺗـب زاد ،ﻓﻌـﺎل ﺳﻳﺎﺳـﻰ وﮐﻳـل دوره ١٣
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.
ﻋﻼوه ﺑر اﯾﻧﮫﺎ ،ﺧﺎﻧم ﺟﻣﻳﻠﻪ ﭘﻠوﺷﻪ ﻓﻌﺎل ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﻋﺿو ﮐﻣﻳﺗﻪ
ﻣرﮐــزى ح ٠د ٠خ ٠ا ،ﺟﻣﻳﻠــﻪ ﻧﺎھﻳــد اﺳــﺗﺎد ﭘــوﻟﻰ ﺗﺣﻧﻳــک و ﺷــﻔﻳﻘﻪ
رزﻣﻧده رﺋﻳس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن  ،دﻵرا ﻣﺣک اوﻟﻳن رﺋﻳس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در رژﻳم ﺣزب دﻣوﮐراﺗﻳک ﺧﻠق ،داﮐﺗر ﻋزﻳزه ﺑﺎﺑﻰ رﺋﻳس
ﻧرﺳﻧگ و ﻣدﺗﻰ رﺋﻳس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻓرﻳده ﭘرواﻧﻰ ﻣﻌﺎون
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ﮐدرى ﺳﺎزﻣﺎن زﻧـﺎن ،ﺛرﻳـﺎ ﭘرﻟﻳﮐـﺎ رﺋـﻳس اﺗﺣﺎدﻳـﻪ ﺳراﺳـرى زﻧـﺎن
اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن ،ﻣــﺳﺗوره ده ﻧــﺷﻳن ﻣﻌــﺎون ﺳــﺎزﻣﺎن زﻧــﺎن  ،ﺷـــرﻳﻔﻪ
ﭘﻧﺟــﺷﻳرى ﻣﻌــﺎون ﮐــدرى ﺳــﺎزﻣﺎن زﻧــﺎن ،ﺳــﻼﻣت ﺗوﻟﻘــون رﺋــﻳس
ﮐودﮐــﺳﺗﺎﻧﮫﺎ ،ﻓﻳــروزه ﻗوﻣﺎﻧــدان ﮐﻧــدک ﻣﻠﻳــﺷﺎى زﻧــﺎن ،ﻧﺟﻳﺑــﻪ آرش
ﻋﺿو ﭘﺎرﻟﻣﺎن و ﻣﻧﺷﻰ ﻧﺎﺣﻳﻪ ١١ﺣزﺑﻰ ﺷﮫر ﮐﺎﺑـل ،ﮐرﻳﻣـﻪ ﮐـﺷﺗﻣﻧد
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
ﻋﻣوﻣﻰ اﻧﺟﻣن رھﻧﻣﺎى ﺧﺎﻧواده ،دﮐﺗور ﺻﻔﻳﻪ زﻟﻣﻰ رﺋﻳس ﻣﺗوﺳطﻪ
طﺑﻰ وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ  ،دﮐﺗور ﻣﮫﺗـﺎب زﻳـورى ﻣﻌـﺎون ﻣوﺳـﺳﻪ
ﻓﺎرﻣـﺳﻰ ،ﺳـﻠطﺎﻧﻪ اﻣﻳـد ﻻروى ﻣﻌـﺎون ﺳـﺎزﻣﺎن زﻧـﺎن و ﺑﻌـد ﻣﻌــﻳن
ﺳواد آﻣوزى در وزارت ﺗﻌﻠﻳم و ﺗرﺑﻳﻪ ،ﻣﻠﻳﺣﻪ ﻣﻧﺻورى روﺷـﻧﻔﮐر،
داﮐﺗر ﻋزﻳزه ﻣﻌﺎون ﻣوﺳﺳﻪ ﺗوﺑرﮐﻠوز  .داﮐﺗر ﻣﺳﻌوده ﺟـﻼل ﻓﻌـﺎل
ﺳﻳﺎﺳﻰ و ﮐﺎﻧدﻳداى رﻳﺎﺳت ﺟﻣﮫورى دردوره اول اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳـت
ﺟﻣﮫوری در ،۲۰۰۴ﺛرﻳـﺎ ﻧورﺳـﺗﺎﻧﻰ ﻣﻌـﯾن وزارت ﻣﻌـﺎرف،داﮐﺗر
ﺳﮫﻳﻼ ﺻدﻳق ﻣﺗﺧﺻص ﺟراﺣﻰ و وزﻳـر ﺻـﺣت ﻋﺎﻣـﻪ درﺣﮐوﻣـت
ﻋﺑوری ﮐـرزی ،ﮐـﻪ ﻋﻣـرش رادر ﺷـﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﭼﮫﺎرﺻـد ﺑـﺳﺗر اردو،
وﻗــف ﺧــدﻣت ﺑــﻪ ﻣﺟروﺣــﺎن ﺑــﻰ دﺳــت وﭘــﺎى ﺟﻧــگ  ٢٣ﺳـــﺎﻟﻪ
درﮐﺷورﻧﻣوده اﺳت ،ﭘروﻳن ﻣﺟروح ﻧوﻳﺳﻧد وﺻﺎﺣب ﻧظردر ﻣﺳﺎﻳل
اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ و ﺣﻘوق زﻧﺎن  .ﻣﻳرﻣن آرﻳن ﻳون ﻧﻣﺎﻳﻧده ﻣـردم ﺟـﻼل آﺑـﺎد
در ﻟوﻳﻪ ﺟرﮔﻪ اﺿطرارى ،اﻧﺟﻧﻳر راﺿﻳﻪ وردک ﻋﺿو ﻟوﻳـﻪ ﺟرﮔـﻪ
اﺿـطرارى ،اﻧﺟﻧﻳــر ﺿــﻳﺎء ﮐــﺎﮐړ ﻋــﺿو ﻟوﻳــﻪ ﺟرﮔــﻪ اﺿــطرارى،
وړاﻧﮔﻪ ﺳﺎﭘﻰ ﻋﺿو ﻟوﻳﻪ ﺟرﮔـﻪ اﺿـطرارى ،داﮐﺗـر ﺛرﻳـﺎ ﻳوﺳـﻔزى
ﻋﺿو ﻟوﻳﻪ ﺟرﮔﻪ اﺿطرارى  ،ﺻﺎﻳﻣﻪ ﺧوﮔﻳﺎﻧﻰ ﻋـﺿو ﻟوﻳـﻪ ﺟرﮔـﻪ
اﺿطرارى ،ﻣﻳرﻣن ﻣﻼﻟﻰ ﻋﺿو ﻟوﻳـﻪ ﺟرﮔـﻪ اﺿـطرارى ،ھرﻳﮐـﻰ
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ازاﻳن زﻧﺎن ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت اﻓﻐﺎن ﮐﻪ از وﻻﻳـت ﻧﻧﮔرھـﺎر در ﻟوﻳـﻪ ﺟرﮔـﻪ
اﺿطرارى ﺷرﮐت ﮐرده ﺑودﻧد،ﺑﻪ ﭘﻳروى از ﻣﻳرﻣن ﻳون اﻋﻣﺎل ﺗﻔﻧگ
ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﻳﻣﻰ را ﺑﻪ ﻧوﺑت ﻣﺣﮐوم ﮐردﻧد و ﺧواھـﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣـﻪ آﻧﮫـﺎ
در دادﮔﺎه ھﺎى ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ وﺧﻠﻊ ﺳﻼح ھرﭼﻪ ﺳرﻳﻊ ﺗر ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻران
ﺷدﻧد .روﻧﺎ ﻣﻧﺻورى ﻧﻣﺎﻳﻧده زﻧﺎن درﻧﺧﺳﺗﻳن ﮐﻧﻔراﻧس ﺑن ،ﻣﺣﺑوﺑـﻪ
ً
وﻓﻌـﻼ ﻋـﺿوﭘﺎرﻟﻣﺎن،
ﺣﻘوﻗﻣل ،اﺳﺗﺎد ﭘوھﻧﺗون و ﺑﻌد وزﻳـر ﻣـﺷﺎور
ً
ﻓﻌـﻼ واﻟـﯽ ﺑﺎﻣﯾـﺎن(
ﺣﺑﻳﺑﻪ ﺳراﺑﻰ وزﻳر اﻣور زﻧﺎن در دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ)
،آﻣﻧــﻪ اﻓــﺿﻠﻰ ﻋــﺿو ﮐﻣﻳــﺳﻳون ﺣﻘــوق ﺑــﺷر اﻓﻐﺎﻧــﺳﺗﺎن وﻋــﺿو
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 ﮔﻳﻼﻧـﻰ ﻓﻌـﺎل ﺳﻳﺎﺳـﻰ
ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﻓﺎطﻣﻪ ﮔﯾﻼﻧﯽ رﺋﯾس ﺳـره ﻣﯾﺎﺷـت)ھـﻼل اﺣﻣـر(،ﺧـﺎﻧم
راﺣﻳل ﻣﺟددى ﻧوﻳﺳﻧده و ﭘژوھﺷﮔرو ﺛرﻳﺎ ﺳدﻳد،ﻓﻌﺎل اﻣوراﺟﺗﻣﺎﻋﻰ
دراﻣور آوارﮔﺎن اﻓﻐﺎن و زن ﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺳﺎل ٢٠٠١دراﻣرﯾﮐـﺎ ،ﺟﻣﻳﻠـﻪ
ﻣﺟﺎھد ﻣدﻳر ﻣﺟﻠﻪ ﻣﻼﻟﻰ ،ﻳﻠدا ھﺎﺷﻣﻰ طـﺎھرى ژورﻧﺎﻟﻳـﺳت ،ﺗـﺎﺟور
ﮐﺎﮐړﻋــﺿو ﻟوﻳــﻪ ﺟرﮔــﻪ اﺿــطرارى) زﻧــﻰ ﮐــﻪ در ﻟوﻳــﻪ ﺟرﮔــﻪ
اﺿطرارى ﺧظﺎب ﺑﻪ ﺑرھﺎن اﻟدﻳن رﺑﺎﻧﻰ ﮔﻔت :ﭼرا ﺑﻪ ﻧﺎﻣوس زﻧﺎن
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
ﺑﺧواھﻰ ،ﻣﮔر ﺑرھﺎن اﻟدﻳن ﻋﻔو ﻧﺧواﺳت( ،ﻣﻌـﺻوﻣﻪ اﺣﻣـدى ﻓﻌـﺎل
ﺳﻳﺎﺳﻰ  ،اﺳﻣﺎ ﺣﺑﻳب و ﻧﺎﺟﻳﻪ ﻋدﻳل ﮔزارﺷﮔران ﺑﻰ ﺑﻰ ﺳﻰ درﮐﺎﺑل
و ﻟﯾﻧـﺎ روزﺑـﻪ ﺣﯾـدری ﻧطـﺎق ﺗﻠوﯾزﯾـون آﺷـﻧﺎ  ،ﻧوﯾـﺳﻧده وﺷـﺎﻋر،
ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺳـﻌﺎدت ﻧطـﺎق ﭘـﺷﺗوی ﺗﻠوﯾزﯾـون آﺷـﻧﺎ،ﻣﺎرﯾﺎ دارو ﻧوﯾـﺳﻧده
وﭘژوھﺷﮔر و ﻏﻳره زﻧﺎن ﺑﺎ داﻧﺷﻰ ﮐﻪ ﻣـن ﻣﺗﺎﺳـﻔﺎﻧﻪ ﺑـﺎ ﻧـﺎم و ﻧـﺷﺎن
ھﻣﮔﯽ ﺷﺎن ﻓﻌﻼ اﺷﻧﺎﻳﻰ ﻧدارم  .واﻣﺎ ﻻزم ﻣﯾداﻧم ازﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ،
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ﺷﺟﺎع ﺗرﯾن زن اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﭘس از ﺳﺧن راﻧﯽ در ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔـﻪ ﻗـﺎﻧوﻧﯽ
اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﮫرت ﺟﮫﺎﻧﯽ رﺳﯾد وﺑﻌد ﺑﻪ ﻋﺿوﯾت در وﻟﺳﯽ ﺟرﮔـﻪ
از ﺳوی ﻣردم ﻓراه اﻧﺗﺧﺎب ﮔردﯾدوﻟﯽ ﺑﻌﻠت طوﯾﻠﻪ ﺧواﻧدن ﭘﺎرﻟﻣﺎن ،
ﺑﺎ ﺗوطﺋﻪ رﺋﯾس وﻟﺳﯽ ﺟرﮔﻪ)ﻗـﺎﻧوﻧﯽ( ﺑـﻪ ﺗﻌﻠﯾـق ﺳـوق ﮔردﯾـد ،ﻣﮔـر
دﺳــت از ﻣﺑــﺎرزات ﺧــود ﻧﮔرﻓﺗــﻪ اﺳــت و ﺑﺎرھــﺎ از ﺳــوی ﻧﮫﺎدھــﺎ
وﺳﺎزﻣﺎن ھـﺎی ﻣـداﻓﻊ ﺣﻘـوق ﺑـﺷروﺣﻘوق زﻧـﺎن در اروﭘـﺎ واﻣرﯾﮐـﺎ
وآﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺟواﯾز ﻣﻌﺗﺑر ﻣـورد ﺗﻘـدﯾر ﻗرارﮔرﻓﺗـﻪ اﺳـت ،و
ﺧﺎﻧم ﺷﮐرﯾﻪ ﺑﺎرﮐزی ﻋـﺿوﭘﺎرﻟﻣﺎن،ﻓﻌﺎل ﺣﻘـوق زﻧـﺎن اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و
داﮐﺗر ﺳﯾﻣﺎ ﺳﻣر)ﻋﺿوﺷورای ﻣرﮐـزی ﺣـزب وﺣـدت( وزﯾراﻣـور
ً
وﻓﻌﻼ رﺋﯾس ﻣﺳﺗﻘل ﮐﻣﯾـﺳﯾون ﺣﻘـوق ﺑـﺷر
زﻧﺎن در ﺣﮐوﻣت ﻣوﻗت
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻓوزﯾﻪ ﮐوﻓﯽ ﻋﺿوﭘﺎرﻟﻣﺎن ﯾﺎد ﮐﻧم.

در عرصه خدمات طبی و عدلی :
ﭘـــس از ﻧﮫـــﺿت ﻧـــﺳوان در  ١٩٥٩در دوران ظﺎھرﺷـــﺎه و
ﺟﻣﮫورﻳت داود ﺧﺎن و رژﻳم ﺣزب دﻣوﮐراﺗﻳـک ﺧﻠـق ،زﻧـﺎن درﺗﻣـﺎم
ﻋرﺻﻪ ھﺎى ﺗوﻟﻳـدى ،آﻣوزﺷـﻰ و ﺧـدﻣﺎﺗﻰ ﺳـﮫم ﮔرﻓﺗﻧـد.درﻋرﺻـﻪ
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ ،ﺻدھﺎ داﮐﺗر و طﺑﻳب و ﭘرﺳﺗﺎر زن در ﺷـﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھـﺎى
ﻣرﮐز و وﻻﻳﺎت ﻣﺷﻐول ﮐﺎر وﺧدﻣت ﺑودﻧد.
ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ طب ﻧﺳوان دوﺳﺎل ﻗﺑل از رﻓﻊ ﭼﺎدری ﯾﻌﻧـﯽ در ﺳـﺎل
 ۱۳۳۷درﻣﺣوطﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺳﺗورات زﯾرﻧظرﭘوھﻧزی طب ﭘوھﻧﺗون
ﮐﺎﺑل ﺷروع ﺑﮐﺎر ﮐرد ﮐﻪ درﺳـﺎل  ۱۳۴۰ھﻧﮔـﺎم ﺷـﻣول دﺧﺗـران در
ً
ﻣﺷﺗرﮐﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺣﺻﻠﯾن در
ﭘوھﻧﺗون ،ﻣﺷﻣوﻟﯾن ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ طب ﻧﺳوان
ﭘوھﻧزی طب ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﺗﺣﺻﺑل ﭘرداﺧﺗﻧد واوﻟـﯾن ﮔـروپ داﮐﺗـران زن
درﺳﺎل  ۱۳۴۴از ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﻓﺎرغ ﮔردﯾدﻧدﮐﻪ ﻋﺑـﺎرت ﺑودﻧـد از:
ﻧﺎدره اﻓﺿل ،ﻟﯾﻼ آﺻـﻔﯽ ،ﺻـﺎﺑره ﻧـﺻﯾر ،ﺟﻣﯾﻠـﻪ دﻓﺗـری ،ﻣـﺳﻌوده
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ﺻﻣﯾم ،ﻋطﯾﻪ ﻣﺧﺗﺎرزاده ،ﮐرﯾﻣﻪ رﺷﯾدی ،ﻓرﯾﺣﻪ واﻧﺎھﯾﺗﺎ راﺗب زاد.
ﺑﻌد از رﻓﻊ ﭼـﺎدری  ،ﺗرﺑﯾـﻪ داﮐﺗـران وﺳـﺎﯾرھﻣﮐﺎران طﺑـﯽ ﻧـﺳوان
ً
ﻣﺧـﺻوﺻﺎ درﺳـﺎﺣﻪ ﻧـﺳﺎﺋﯽ ووﻻدی ﺧـدﻣﺎت
درﺗﻣﺎم رﺷﺗﻪ ھﺎ طﺑـﯽ
ارزﺷﻣﻧدی در ﺣﻔظ ﺻﺣت طﻔل وﻣﺎدر اﻧﺟﺎم داده اﺳت .ارﻗـﺎم ذﯾـل
ﮔوﯾﺎی اﯾن ﺣﻘﯾﻘت اﺳت  :درﺳـﻪ ﺷـﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎﺑـل ﻣﺧـﺻوص ﻧـﺳوان
درﺳﺎل  ۱۳۵۴ﺑـﻪ ﺗﻌـداد  ۱۵۰داﮐﺗـرزن ۵۷۲ ،ﻧـرس ۴۰۲ ،ﻗﺎﺑﻠـﻪ،
 ۸۳ﻣﻌﺎون ﻧرس ۳۸ ،ﻋﻣﻠﮥ واﮐﺳن ۳۰ ،ﻣﻌﺎون ﻻﺑراﺗـوار از طﺑﻘـﻪ
ﻧﺳوان ﺧدﻣت ﻣﯾﮐردﻧـد .ﺷـﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھـﺎی ﻣﺧـﺻوص ﻧـﺳوان ﻋﺑـﺎرت
ﺑودﻧد از ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻣﺳﺗورات،زاﯾﺷﮔﺎه)ﻣﻼﻟﯽ زﯾژﻧﺗون( وﮐﻠﯾﻧﯾک ھـﺎی
ﻣرﺑـوط اﻧﺟﻣـن رھﻧﻣـﺎی ﺧـﺎﻧواده) .زﻧـﺎن اﻓﻐـﺎن زﯾرﻓـﺷﺎر ﻋﻧﻌﻧـﻪ وﺗﺟـدد،
ص(۲۸۷

در آن دوره اﻓــزون ﺑرآﻧﮐــﻪ ھــزاران زن ﺑــﻪ ﻋﻧــوان اﺳــﺗﺎد و
ﻣﻌﻠـــم و ﺳـــرﻣﻌﻠم و ﻣﺑـــﺻر و ﻣﻔـــﺗش در ﺧـــدﻣت ﻓرزﻧـــدان وطـــن
ﻗرارداﺷﺗﻧد ،درﻋرﺻﮥ ﻋدﻟﯽ وﻗﺿﺎﺋﯽ ﻧﯾز ﺗﻌدادی از زﻧﺎن ﺗﺣـﺻﯾل
ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻓﻐﺎن راه ﯾﺎﻓﺗﻧد.
ﺗـــﺎ ﻗﺑـــل از ﻧﮫـــﺿت روی ﻟوﭼﯽ،دﺳـــﺗﮔﺎه ﻋـــدﻟﯽ واﻣﻧﯾﺗـــﯽ
ﮐﺷورﺑطورﮐﺎﻣل در دﺳت ﻣردان ﺑود وھﯾﭻ زﻧﯽ در آن راه ﻧداﺷـت.
ﺑروز ﻣﺳﺎﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻣرﺑـوط ﺑـﻪ زﻧـﺎن ،ﺿـرورت وﺟـود ﮐﺎرﻣﻧـدان
ﻋــدﻟﯽ واﻣﻧﯾﺗــﯽ از طﺑﻘــﻪ زن را ﻻزﻣــﯽ وﺣﺗﻣــﯽ ﺳــﺎﺧت .روی اﯾــن
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 ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻣود.
ﺑﻘول داﮐﺗر ﮐﺎظم ،ﺣﮐﯾﻣﻪ )ﻣﺳﺗﻣﻧدی ( ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ واﻧﯾﺳﻪ اﻣﺎم،
از ﺟﻣﻠﻪ اوﻟﯾن ﻣدﻋﯽ اﻟﻌﻣوم ﯾﺎ ﺳﺎرﻧواﻻن ﻧﺳوان ﺑودﻧـد ﮐـﻪ درﺳـﺎل
 (۱۹۶۶)۱۳۴۵در ﮐدر وزارت ﻋدﻟﯾﻪ درﻣﺣﮐﻣﻪ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ اطﻔﺎل
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ﺷروع ﺑﮐﺎرﮐردﻧد وھﻣﭼﻧﺎن درﺳـﺎل ﺑﻌـد ﭘـﻧﺞ ﺧـﺎﻧم ﻓـﺎرغ اﻟﺗﺣـﺻﯾل
ﭘوھﻧﺧﯽ ﺣﻘوق ﺑﻪ ﺣﯾث اوﻟﯾن ﻗﺿﺎت ﻧـﺳوان درﻣﺣـﺎﮐم اﺧﺗـﺻﺎﺻﯽ
ﺷــﺎﻣل ﮐﺎرﺷــدﻧد.ﺛرﯾــﺎﭘروﯾز ،ﻧﺟﯾﺑــﻪ ﻧﺟﯾــب ،ﺷﺎﯾــﺳﺗﻪ ﻧواﺑﯽ،راﺣﻠــﻪ
ﺣﺑﯾب ،وﻋﻠﯾﺎ ﻋﺎﺑد .از آن ﺑﺑﻌدﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری ﺑﻌـدا زﻓراﻏـت ﺗﺣـﺻﯾل
دراﯾن رﺷﺗﻪ ﺑﮐﺎر آﻏﺎز ﮐردﻧـد .در رﺷـﺗﻪ ﭘـوﻟﯾس ﺟﻣﯾﻠـﻪ ﻧﻌـﯾم اوﻟـﯾن
زﻧـﯽ ﺑـود ﮐــﻪ ﺑـﻪ ﺣﯾــث ﺻـﺎﺣب ﻣﻧـﺻب ﭘــوﻟﯾس ﺑﻌـد از ﻓراﻏــت از
اﮐﺎدﻣﯽ ﭘوﻟﯾس درﺳـﺎل ۱۹۶۸ﺷـﺎﻣل ﺧـدﻣت ﮔردﯾـد ).ھﻣـﺎن ﻣﻧﺑـﻊ ،ص
(۲۹۲

نمونه ئی ازوضع زنان در موسسات تحصيلی در١٩٦٠

درعرصه مطبوعات وگويندگی :
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯾس ﺷﻌﺑﻪ ژورﻧﺎﻟﯾزم درﭼوﮐﺎت ﭘوھﻧځﯽ ادﺑﯾـﺎت وﻋﻠـوم
ﺑﺷری،واﻋزام ﯾک ﻋده ﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ﻏرض ﺗﺣﯾﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧـﺎرج ،
ﻗﺷرﻣـــﺳﻠﮐﯽ ژورﻧﺎﻟﯾـــﺳﺗﺎن از طﺑﻘـــﮥ ﻧـــﺳوان درﺣﻠﻘـــﻪ ﻓرھﻧﮔـــﯽ
واطﻼﻋﺎت وﻣطﺑوﻋﺎت ﮐﺷور ﺗﺑﺎرز ﻧﻣود ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺳـرﻋت ﻧﻘـش آﻧﮫـﺎ
رو ﺑــﻪ ﺗوﺳــﻌﻪ ﮔذاﺷــت وﯾــک ﺗﻌــداد آﻧﮫــﺎ ﺑــﻪ ﮔرداﻧﻧــدﮔﯽ ﻣﺟــﻼت ،
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روزﻧﺎﻣﻪ وﺳﺎﯾر ﻧﺷرات ﭼﺎﭘﯽ ﮐﺷورﺷروع ﺑﮐـﺎر ﮐردﻧـد .از ﺟﻣﻠـﻪ
ﻣﯾﺗوان از اﯾن ﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ﻧﺎم ﺑرد:ﻣﺎری -ﻣﺻﺣﺢ روزﻧﺎﻣـﻪ ھﯾواد،ﻓﮫﯾﻣـﻪ
اﯾــوﺑﯽ -راﭘورﺗرﮐﺎﺑــل ﺗــﺎﯾﻣز) ﺑزﺑــﺎن اﻧﮔﻠﯾــﺳﯽ( وﻣﺗــﺻدی ﺻــﻔﺣﻪ
ﻣﺧﺻوص زﻧﺎن،ﻓرﯾده -ﻣﺗـﺻدی ﻗـﺳﻣت زﻧـﺎن در روزﻧﺎﻣـﻪ اﻧـﯾس،
ﻧﺎدﯾﻪ – ﻣﻌﺎون ﻣﺟﻠﻪ ژوﻧدون ،ﻧﻔﯾﺳﻪ ﻋﺑﺎﺳـﯽ -ﻣـدﯾره ﻣﺟﻠـﻪ ﻣﯾـرﻣن)
ﯾﮔﺎﻧــﻪ ﻧــﺷرﯾﻪ ﺳــﺎﺑﻘﻪ دار ﻣﺧــﺻوص زﻧــﺎن ﮐــﻪ از طــرف ﻣوﺳــﺳﻪ
ﻧﺳوان ،ﺑﻪ ﻧﺷرﻣﯾرﺳﯾد( وھﻣﭼﻧﺎن ﻣﻠﯾﺣـﻪ ظﻔـر ﻣـدﯾر ﻣـﺳﺋول ﻣﺟﻠـﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ھﺎی اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ وﻓراﻧﺳوی در اﻧﺟﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ ﺑـﻪ
ﻧﺷرﻣﯾرﺳﯾد واﺻﻔﻪ اﻋﺗﻣﺎدی ﻣـدﯾر ﻣـﺳﺋول ﻣﺟﻠـﻪ "ﺳـره ﻣﯾﺎﺷـت".
اﻟﺑﺗــﻪ ﺑﻌــد از آن ﺳﻠــﺳﻠﻪ ھﻣﮐــﺎری زﻧــﺎن درﺳــﺎﺣﻪ ﻓــوق روز ﺑــروز
ﺑﯾﺷﺗر ﺷده رﻓت).ھﻣﺎن ﻣﻧﺑﻊ ،ص (۲۹۶
اﻟﺑﺗﻪ ﯾﮐﯽ از ﻋرﺻﻪ ھـﺎی دﯾﮔـر ﻣـﺳﻠک ژورﻧـﺎﻟزم،ﻓن ﻧطـﺎﻗﯽ
وﮔوﯾﻧدﮔﯽ دررادﯾو وﺗﻠوﯾزﯾون ﮐﺷورﺑود .دﺳﺗﮔﺎه رادﯾوﮐﺎﺑل وﺳﭘس
ﺗﻠوﯾزﯾون اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﮫره ھـﺎی زﻧـﺎن ﻣـوﻓﻘﯽ را دراﯾـن ﻋرﺻـﻪ ﺑـﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده اﻧد ،از آﻧﺟﻣﻠﻪ ﺑودﻧد :ﻟطﯾﻔـﻪ ﮐﺑﯾرﺳـراج ﻧطـﺎق،
ﻓرﻳــده اﻧــورى ﻧوﻳــﺳﻧده و دﻳﮐﻠﻣــﺎﺗور ﻧﺎﻣــدار رادﻳــو و ﺗﻠوﻳزﻳــون
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
ﻧطﺎق  ،ﺳﮫﻳﻼ اﺻﻐرى ﻧطـﺎق ودﻳﮐﻠﻣﺎﺗورزﺑـﺎن ﭘـﺷﺗو  ،ﻣﻳﻧـﻪ ﺑﮐﺗـﺎش
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
ﭘﺎڅون ،زھره ﻳوﺳف داود ﻧطـﺎق ،ﺻـﺎﻳﻣﻪ اﮐﺑـر ﻧطـﺎق ،آﻣﻧـﻪ زﻳـرک
ﻧطﺎق ،ﻓوزﻳﻪ اﻣﻳن زى ﻧطﺎق ،ﮔﻠﺟﺎن ﻧﻳﮐﻳﺎر ﻧطﺎق ،ﻓرﻳده ھوډ ﻧطﺎق،
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راﺑﻌﻪ ﻏرښـﻳن ﻧطـﺎق ،ﭘـروﻳن ھﺎﺷـم ﻣﻧـﺻور ﻧطـﺎق ،ﺟﻣﻳﻠـﻪ زﻣـﺎن
اﻧورى ﻧطﺎق ،ﻓوزﻳﻪ وھﺎﺑزاده ﻧطﺎق ،ﻧﺑﻳﻠﻪ ھﻣﺎﻳون ﻧطﺎق و دﻳﮐﻠﻣﺎﺗور
 ،ﻣﺳﺗوره ﻳوﺳﻔﻰ ﻧطﺎق  ،زرﻏوﻧﻪ ژواک ﻧطﺎق و ﻧوﻳﺳﻧده.

در عرصۀ شعر وادبيات :
دراﯾن ﻋرﺻـﻪ ﻧﯾـز زﻧـﺎن ﻧﺎﻣـداری ﻋـرض وﺟـود ﮐـرده اﻧـد:
ﺳــﭘوژﻣﻰ زرﻳــﺎب داﺳــﺗﺎن ﻧــوﻳس ،ﻣــرﻳم ﻣﺟﺑــوب داﺳــﺗﺎن ﻧــوﻳس ،
ﺳﻠطﺎﻧﻪ ﻣوﻻﻧﺎزاده داﺳﺗﺎن ﻧوﻳس ،ﺷـﮐرﻳﻪ ﺑـﺎرﮐزى ،ﻋـﺿوﭘﺎرﻟﻣﺎن،
ژورﻧﺎﻟﻳﺳت و ﮔرداﻧﻧده ﻣﺟﻠﻪ آﺋﻳﻧﻪ زن ،ﭘروﻳن ﭘژواک داﺳﺗﺎن ﻧـوﻳس
و ﺷﺎﻋر ،ﺣﻣﻳرا ﻧﮔﮫت دﺳﺗﮔﻳرزاده ﺷـﺎﻋر ،ﻟـﻳﻼ ﺻـراﺣت روﺷـﻧﻰ
ﺷﺎﻋر ،ﺛرﻳﺎواﺣدى ﺷﺎﻋر ،ﻟﻳﻼ 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 ،
داﮐﺗر ﻳﺎﺳﻣﻳن ﺟﻧـﺎ ﺷـﺎﻋرو ﭘژوھـﺷﮔرﺗﺎرﻳﺢ و ﻋـﺿو اﮐـﺎدﻣﻰ ﻋﻠـوم
ً
ﻓﻌﻼ ﻣﻘـﯾم ﻟﻧـدن  ،داﮐﺗـر ﮐﺑـرا ﻣظﮫـرى ﻣﺎﻳـﺎر ﻧوﻳـﺳﻧده و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ً
ﻓﻌﻼ ﻣﻘﻳم ﮐﺎﻧﺎدا ،طﻳﺑـﻪ ﺳـﮫﻳﻼ ﺷـﺎﻋر ،زرﻏوﻧـﻪ ﻋﺑﻳـدى
ﺷﺎﻋرﭘﺷﺗو،
ﺷﺎﻋر ،ﻓﺎﻳﻘﻪ ﺟواد ﺷﺎﻋر ،ﺧﺎﻟـده ﻟﮫﻳـب ﻧﻳـﺎزى ﺷـﺎﻋر ،ﻧﺎدﻳـﻪ ﻓـﺿل
ﺷﺎﻋر ،ﻓﺎطﻣﻪ اﺧﺗر ﺷﺎﻋر ،ﺷﮫﻳد ﻣﻳﻧﺎ ﺷﺎﻋر و ﻓﻌﺎل ﺳﻳﺎﺳـﻰ ﺣﻘـوق
زﻧﺎن  ،ﻧﺎﺟﻳﻪ ﮐرﻳم ﻗﻳوﻣﻰ ﺷﺎﻋر ،ﻣرﻳم ﻧﺎﺻـرى ﺷـﺎﻋر ﭘـﺷﺗو  .ﺛرﻳـﺎ
ﮐرﻳﻣﻰ ﮔرداﻧﻧده رادﻳو ﮐﺎﺑـل در ﺷـﮫرﮔوﺗﻧﺑرگ ﺳـوﺋد ،ﺷـﮐرﻳﻪ رﻋـد
داﺳﺗﺎن ﻧوﻳس،ﻋﺎﻟﯾﻪ راوی اﮐﺑر ﺷﺎﻋر و ﻧوﯾﺳﻧده دﮐﻠﻣﺎ ﺗور ،و ده ھـﺎ
زن روﺷﻧﻔﮐردﻳﮔرﮐﻪ ﻣن ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﺎم ھﺎى ﺷﺎﻧرا ﻧﻣﻳداﻧم.

در عرصه ھنر آوازخوانى و تياتر:
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ﺧﺎﻧم ﭘروﻳن ،آزاده  ،اﻓﺳﺎﻧﻪ  ،زرﻏوﻧﻪ ) اﻳن زﻧﺎن ﻗﺑل از
ﻧﮫﺿت روى ﻟﭼﻰ در زﻳر ﭼﺎدرى ﺑﻪ آواز ﺧواﻧﻰ در رادﻳو ﮐﺎﺑل ﻣﻰ
ﭘرداﺧﺗﻧد( ،رﺧﺷﺎﻧﻪ  ،اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش ،ھﻧﮔﺎﻣﻪ ،ﻓرﺷﺗﻪ ﺳﻣﺎ )ﺧواھر
ھﻧﮔﺎﻣﻪ( ،ﭘرﺳﺗو  ،ﭘﻠوﺷﻪ ،وﺟﻳﮫﻪ رﺳﺗﮔﺎر ،ﺳﻠﻣﺎﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﺳﮫﻳﻼ زﻻﻧد،
ﺳﺎرا زﻻﻧد ،ژﻳﻼ ،ﻧﻔﻣﻪ  ،ﺳﻳﻣﺎ ﺗراﻧﻪ ،ﭘرﻳﺳﺎ ﻣرﺳل  ،ﻻﻟﻪ  ،ﻋزﻳزه ،
ﺷﮫﻼ ،ﻗﻣرﮔل ،ﮔﻠﺷن  ،رﺷﻳده ژاﻟﻪ  ،ﻣﻠﻳﻧﺎ ،ﺑﺧت زﻣﻳﻧﻪ ،زﻳﻧب
ھروى ،زﻟﻳﺧﺎ ،زرﻳن ،ﺑﻧﻔﺷﻪ ﻣﺟﺎز،ﺛرﻳﺎ ﻣژﮔﺎن ،ﺳﭘوژﻣﻰ ،رﻋﻧﺎ،
زﻟﻳﺧﺎ ،ﺳﺗﺎره ھروى  ،ﻓﺗﺎﻧﻪ ،ﻓرح ،ﻓرﺷﺗﻪ  ،ﮔﻼﻟﻰ ،ﻣﺎرى ﻣﮫﺗﺎب،
ﻣرﻳم ،ﻣرﺟﺎن ،ﻣﻳﻧﺎ ،ﻣﺎه ﭘﻳﮐر،ﻧﺎھﻳد،ﻧﺎدﻳﻪ،ﻧرﮔس،وژﻣﻪ،ھﻣﺎ ،و ﻏﻳره.

درعرصه تياتروھنرسينما:
»ﺣﺑﯾﺑﻪ ﻋﺳﮐر« ﻧﯾز از ﻧﺧﺳﺗﯾن زﻧﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺋﺎﺗر راه ﭘﯾدا ﮐرد و
» ٣ﺗﺎﺑﻠو« ،ﻧﻣﺎﯾﺷﻧﺎﻣﻪای ﺑود ﮐﻪ ﺗوﺳط او ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ ﺷد و ﺑر روی
ﺻﺣﻧﻪ رﻓت.از دﯾﮔر زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺋﺎﺗر ﻧﻘش ﺑﺎزی ﮐردﻧد ،ﻣﯽﺗوان
از »ﭘروﯾن ﺻﻧﻌتﮔر«» ،ﺷرﯾﻔﻪ داﻧش«» ،ﻣﺧﻔﯽ ﮐﺎﺑﻠﯽ«،
»زرﻏوﻧﻪ آرام«» ،زﻟﯾﺧﺎ ﻧوراﻧﯽ«» ،ﻧورﺗن ﻧوراﻧﯽ«» ،ﻣزﯾده
ﺳرور«» ،زﮐﯾﻪ ﮐﮫزاد«» ،اﻗﻠﯾﻣﺎﻣﺧﻔﯽ«» ،ﯾﺎﺳﻣﯾن ﯾﺎرﻣل«» ،ﺟﻣﯾﻠﻪ
اﯾﻣن«» ،زﻟﯾﺧﺎ ﻧﮔﺎه«» ،ھﻣﺎ ﻣﺳﺗﻣﻧدی«» ،ﻧﺟﯾﺑﻪ دﻧﯾﺎ«» ،ﻣﯾﻣوﻧﻪ
ﻏزال« و »ﻓﺎطﻣﻪ ﭘﺎﯾﺎ« ﻧﺎم ﺑرد.از ﻣﮫمﺗرﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑرای ﺗﺋﺎﺗر
زﻧﺎن در اﯾن دوره ﺑرداﺷﺗﻪ ﺷد ،ﺗﺄﺳﯾس ﺳﺎﻟن ﻧﻣﺎﯾش »زﯾﻧب
ﻧﻧداری« ﺑرای زﻧﺎن ﺑود.

در عرصه خدمات وتوليدات اقتصادی:
ﭘس از ﺷروع ﻧﮫﺿت ﻧﺳوان در  ، ١٩٥٩زﻧﺎن درﺗﻣﺎم
ﻋرﺻﻪ ھﺎى ﺗوﻟﻳدى ،آﻣوزﺷﻰ و ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﺳﮫم ﮔرﻓﺗﻧد .درﻋرﺻﮥ
ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ وﺧدﻣﺎت طﺑﯽ ،ھزاران داﮐﺗر و طﺑﻳب و ﭘرﺳﺗﺎر زن
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در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھﺎى ﻣرﮐز و وﻻﻳﺎت ﻣﺷﻐول ﮐﺎر وﺧدﻣت ﺑودﻧد .ودر
ﻋرﺻﻪ آﻣوزش وﭘرورش)ﺗﻌﻠﻳم و ﺗرﺑﻳت ( ،ده ھﺎ ھزار زن ﺑﻪ
ﻋﻧوان اﺳﺗﺎد و ﻣدرس و ﻣﻌﻠم و ﺳرﻣﻌﻠم و ﻣﺑﺻر و ﻣﻔﺗش در ﺧدﻣت
ﻓرزﻧدان وطن ﻗرارداﺷﺗﻧد.
ﭘس از ﻧﮫﺿت ﻧﺳوان در ﮐﺷور ،زﻧﺎن درﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎت ﻣرﮐز
و وﻻﻳﺎت ﺑﻪ ﻧﺣو ﭼﺷم ﮔﻳرى در اﻣر ﺗوﻟﻳد ﺳﮫم داﺷﺗﻧد .در ﻋرﺻﻪ
ﺧدﻣﺎت ﭘﻠﻳس و اردو ،ﺑﺳﻳﺎرى زﻧﺎن در اﻳن دو زﻣﻳﻧﻪ در ﺳﺎﻟﮫﺎى
ﺟﻣﮫورﻳت داود ﺧﺎن ﺷﺎﻣل ﮐﺎر ﺷده ﺑودﻧد و در دوره ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﻳک ﺧﻠق ﻧﻳزﺑﮐﺎرﺷﺎن اداﻣﻪ دادﻧد و ﻣورد ﺗﺷوﻳق ﺑﻳﺷﺗر
ﻗرارﮔرﻓﺗﻧد .درﺣﺎﻟﻳﮐﻪ زن اﻓﻐﺎن در روﺳﺗﺎھﺎ ﻣﺟﺑوراﺳت ﺑﭼﻪ ﺑزاﻳد
وﺑزرگ ﮐﻧد ،ازﻣﮫﻣﺎﻧﺎن ﺷوھرﻋزت دارى ﻣﻳﮐﻧد .درﺧﺎﻣک دوزى
ﻟﺑﺎس وﺗﮫﻳﻪ ﻏذا و آردﮐردن ﮔﻧدم و ﺟﻣﻊ آورى ھﻳزم ﺑراى ﺗﻧور
وﭘﺧﺗن ﻧﺎن ﺧﺷک وﺗﮫﻳﻪ آب آﺷﺎﻣﻳدﻧﻰ ارﭼﺎه ،ﻧﮔﮫدارى ازﺑﺎﻏﭼﻪ
وﻣزرﻋﻪ ﻧزدﻳک ﺧﺎﻧﻪ وﺗﮫﻳﻪ ﻋﻠوﻓﻪ ﺑراى ﻣواﺷﻰ واﺷﺗراک درﺟﻣﻊ
آورى ﺣﺎﺻﻼت 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 ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد.
ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷود ﮐﻪ زﻧﺎن ﺗرک ﺗﺑﺎر در اﻳن ﻗﺳﻣت ﺑﻳﺷﺗرﻳن زﺣﻣﺎت را در
ﻗﺎﻟﻳن ﺑﺎﻓﻰ ﻣﺗﺣﻣل ﻣﻳﮔردﻧد ،زﻳرا روزاﻧﻪ ﺑﻳش از  ١٤ﺳﺎﻋت را ﺑﺎﻳد
ﺑطور ﻳک ﻧواﺧت ﺑر روى ﻗﺎﻟﻳن ﺑﻧﺷﻳﻧﻧد وﺑﺑﺎﻓﻧد و ﺑراى آﻧﮐﻪ درد و
رﻧﺞ ﻧﺷﺳﺗن ﺑرﺳر دوﭘﺎ را ﺗﺣﻣل ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺑور ﻣﻳﺷوﻧدﻣﻘدارى ﺗرﻳﺎک
ﺑﺧورﻧد ﺗﺎ درد ﺧﺷﮐﻰ ﭘﺎ ھﺎ وﮐﻣر را اﺣﺳﺎس ﻧﮐﻧﻧد .زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ اطﻔﺎل
ﺷﻳرﺧوار دارﻧد ،ﺑراى اﻳﻧﮐﻪ درﮐﺎر ﺑﺎﻓﺗن اﺧﺗﻼل ﭘﻳش ﻧﻳﺎﻳد و ﻣﺎدران
را وادار ﺑﻪ ﺷﻳردادن ﻧﮐﻧﻧد ،ﻣﺣﺑور ﻣﻳﺷوﻧد ﺑﺟﺎى ﺷﻳر ﺑﻪ طﻔل ﺧود
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ﺗرﻳﺎک ﺑﺧوراﻧﻧد ﺗﺎ طﻔل ﺑﺧواب ﻋﻣﻳق ﺑرود و اﺣﺳﺎس ﺷﻳرﺧوردن
ﻧﮐﻧد.
ﺑدﻳﻧﺳﺎن ﺑﺳﻳﺎرى از زﻧﺎن و اطﻔﺎل ﺗرک ﺗﺑﺎر ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺗﺎدﺑﻪ
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
اﻏﻠب زﻧﺎن در ٤٥ـ  ٥٠ﺳﺎﻟﮔﻰ ﻳﺎ ﻣﻳﻣﻳرﻧد وﻳﺎ از ﭘﺎ ﻣﻰ اﻓﺗﻧد و دﻳﮔر
از ﻋﮫده ھﻳﺞ ﮐﺎرى ﺑرﻧﻣﻰ آﻳﻧد .ﺣﺗﻰ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷود در ﻣﻳﺎن اﻗوام
ﺗرﮐﻣن ﻣﺳﮐون در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور  ،زﻧﺎن ﻣﺳن ﮐﻪ دﻳﮔر از ﺑﭼﻪ زاﺋﻳدن
ﻓﺎرغ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﻪ دﺧﺗران ﺟوان ﺑﻳﺷﺗرﻗﻳﻣت و ﺧواﺳﺗﮔﺎران زﻳﺎد
ﺗرى دارﻧد ،زﻳرا او دﻳﮔر ﺑﭼﻪ ﻧﻣﻰ زاﻳد ﺗﺎ در ﮐﺎر ﻗﺎﻟﻳن ﺑﺎﻓﻰ
اوﺳﮐﺗﮔﻰ وارد ﺷود.ﺑرﺧﻰ از ﻣردان ﺗرﮐﻣن دوﺗﺎ ﺳﻪ زن ﻣﺳن را
ﻣﺣض ﺑﺧﺎطر ﻗﺎﻟﻳن ﺑﺎﻓﻰ و ﻳﮐﻰ را ھم ﺟواﻧﺗر ﺑراى اﻣورزﻧﺎﺷوﺋﻰ
ﻣﻳﮔﻳرﻧد و ﺑدﻳن وﺳﻳﻠﻪ زﻧﺎن ﻗﺎﻟﻳن ﺑﺎف ﻣورد اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷدﻳد ﻣردان
ﺧود ﻗرار ﻣﻰ ﮔﻳرﻧد.

درﺟﻧوب وﺷرق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ

ﻣردان ﺑﻪ ﺗﺄﻣﯾن اﻣﻧﯾت روﺳﺗﺎ ﻣﺻروف اﻧد ،زﻧﺎن ﺑﻪ اﻣور زاﻋت
ﻣﯽ ﭘردازﻧد ،ھﻣﻪ اﻣور از ﻗﻠﺑﻪ ﺗﺎدرو وﺧرﻣن ﮐوﺑﯽ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﻧد.
زﻧﺎن در روﺳﺗﺎھﺎی ﻣرﮐزی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻟداری ﻣﺻروف اﻧد،
ﺗوﻟﯾدات ﻟﺑﻧﯽ ﺧوﯾش را از طرﯾق ﺗﺎﺟران ﺑﻪ ﺑﺎزارھﺎ ﻋرﺿﻪ ﻣﯾﮐﻧﻧد
وھم در اﻣور رﯾﺳﯾدن ﭘﺷم وﺑﺎﻓﺗن ﮔﻠﯾم وﻧﻣد وﭘﺎرﭼﻪ ھﺎی ﭘﺷﻣﯽ ﻣﯽ
ﭘردازﻧد واز ﻓروش آن ﻓﺎﻣﯾل اﻣرار ﺣﯾﺎت ﻣﯾﮐﻧﻧد ).ﻣﻘﺎﻟﮥ داﮐﺗر
ﮐﺎظم،ﻣوﻗف زﻧﺎ اﻓﻐﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣردﺳﺎﻻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻗﺳﻣت ﺳوم ،اﻓﻐﺎن ﺟرﻣن

آﻧﻼﯾن(٢٠١٤ /١١/١٤،

حضورزنان در عرصه جھاد و مقاومت :
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زﻧﺎﻧﻰ ﮐﻪ در اﻳن ﻋرﺻﻪ از ﺧود ﺷﮫﺎﻣت ﻧﺷﺎن داده اﻧد ،ﺑدون
ﺷﺑﮫﻪ ﺑﺳﻳﺎر زﻳﺎد ﺑوده اﻧد ،از آﻧﺟﻣﻠﻪ ﻣﻳﺗوان از ﻧﺎھﻳد ﺷﮫﻳد ﻧﺎم ﺑرد
ﮐﻪ در روز اول ﺛور ١٣٥٩در ﮐﺎﺑل در ﭘﻳﺷﺎﭘﻳش ﻣظﺎھره ﻳﻰ ﺑرﺿد
ﺣﺿور ﻗﺷون ﺷوروى در ﮐﺷور ﺣرﮐت ﻣﻳﮐرد ﻣﮔر ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮐﻪ از
طرف ﺗﻔﻧﮔداران رژﻳم ھدف ﮔﻠوﻟﻪ ﺑﺎرى ﻗرار ﮔرﻓت و ھﻣراه ﺑﺎ ١٣
ﺗن دﻳﮔر از دوﺷﻳزه ﮔﺎن ﺗظﺎھرﮐﻧﻧده ﺑﻪ ﻗﺗل رﺳﻳدﻧد .ﻋﺑداﻟرﺣﻣن
ﭘژواک ،ﺷﺎﻋر و ﻧوﻳﺳﻧده و ﺳﻳﺎﺳﺗﻣدار ﻧﺎﻣدار ﮐﺷورﺑﻌدھﺎ رﺳﺎﻟﻪ
»ھدﻳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎھﻳد ﺷﮫﻳد« را ﺑﻧﺎم او ﻧوﺷت و اھدا ﮐرد .ﻳﺎدش ﮔراﻣﻰ
ﺑﺎد .ﻳک ﺗﻌداد ﻧﺎم ھﺎى دﻳﮔر ازاﻳن زﻧﺎن ﺷﺟﺎع اﻳﻧطورﺑﻣﺎرﺳﻳده اﺳت
 :ﻓﺎطﻣﻪ ﻳﺎﺳرﻣﺳﺋول ﺗﻧظﻳم زﻧﺎن ﺣزب اﺳﻼﻣﻰ ،ﺧورﺷﻳد ﻓﻌﺎل
ﺳﻳﺎﺳﻰ ﺣزب اﺳﻼﻣﻰ  ،ﺣﻣﻳده ﺻدﻳﻘﻰ ﻣﺎﻟک ﻣﮐﺗب ام ﺳﻠﻣﻪ و
داراﻟﺣﻔﺎظ ،آﻣﻧﻪ اﻓﺿﻠﻰ ﻓﻌﺎل ﺳﻳﺎﺳﻰ ﺟﻣﻌﻳت اﺳﻼﻣﻰ ،آﻣﻧﻪ ﻣﻧﮫﺎج،
ﺳﺎراظرﻳف ،ﺳﮫﻳﻼ ﻣﺳﻌود ،زرﻏوﻧﻪ ﻗﺎﻧوﻧﻰ  ،ﺻدﻳﻘﻪ ﺑﻠﺧﻰ ) دﺧﺗر
ﺳﻳد اﺳﻣﺎﻋﻳل ﺑﻠﺧﻰ( ،ﻗدرﻳﻪ ﻳزدان ﭘرﺳت ،رﺋﻳس ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن
ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ھﻣﺎ ﻓﻳض ﻣﺳﺋول ﺗﺷﮐﻳﻼت  ،ﻣﻠﻳﺣﻪ ﺻﺎﻓﻰ ﻓﻌﺎل ﺳﻳﺎﺳﻰ
ﺟﻣﻌﻳت اﺳﻼﻣﻰ ،ﻓﺎطﻣﻪ ﮔﻳﻼﻧﻰ ﻓﻌﺎل ﺳﻳﺎﺳﻰ ﻣﺣﺎذ ﻣﻠﻰ ،ﭘوھﻧوال
ﻣﺣﺑوﺑﻪ ﺣﻘوﻗﻣل  ،راﺿﻳﻪ ﻣﻌﺻوم ،ﺧﺎﻧم راﺣﻳل ﻣﺟددى ﻧوﻳﺳﻧده و
ﭘژوھﺷﮔر ،ﻗوﻣﺎﻧدان آﺟﻪ ،زن ﺷﺟﺎﻋﻰ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻔت ﻓرزﻧدش در
ﻣﻧطﻘﻪ وﻟﺳواﻟﻰ ﺑﮫﺳودوﻻﻳت وردک ﻓرﻣﺎﻧدھﻰ ﻳک ﺟﺑﮫﻪ ﺟﮫﺎدى را
ﺑدوش داﺷت و ﺟﺳوراﻧﻪ آن را رھﺑرى ﻣﻳﮐرد .ﻗدﺳﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺗﻌﻠﻳم و
ﺗرﺑﻳﻪ  ،ﻣﺳﻌوده آﻣوزﮔﺎرﻓﻌﺎل ﺗﻌﻠﻳم و ﺗرﺑﻳﻪ ) .رک :دﮔروال
ﻣﺗﻘﺎﻋدآﻗﺎﺳﻌﻳد،از ﺟﺎﺳوﺳﻰ ﺗﺎ وزارت ،ص (١٩٨-١٩٦
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درﺳﺎل  ١٣٥٦ﮔروھﻰ از زﻧﺎن آﮔﺎه اﻓﻐﺎن در ﮐﺎﺑل دﺳت ﺑﻪ
اﻳﺟﺎد ﻳک ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻳﺎﺳﻰ ﺑﻧﺎم »ﺟﻣﻌﻳت اﻧﻘﻼﺑﻰ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن«
)راوا( زدﻧد .ھدف اﻳن زﻧﺎن دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎن وﻣﺑﺎرزه
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
ﺣﺿورﻗﺷون ﺷوروى و ﺣﺎﮐﻣﻳت ﺣزب دﻣوﮐراﺗﻳک ﺧﻠق و ﻧﻳز ﻋﻠﻳﻪ
ﺑﻧﻳﺎدﮔراﻳﺎن اﺳﻼﻣﻰ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑرﺿد ﺣﮐوﻣت ﻗرون
وﺳطﺎﻳﻰ طﺎﻟﺑﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎى ﺧود اداﻣﻪ دادﻧد .ﺑﻧﻳﺎن ﮔذار اﻳن
ﺳﺎزﻣﺎن »ﺷﮫﻳد ﻣﻳﻧﺎ« ﺑودﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٨٧از طرف ﻋﻣﺎل دوﻟﺗﻰ
ﻳﺎ ﺣزب اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎ دوﺗن دﻳﮔردر ﺷﮫر ﮐوﻳﺗﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺗرور ﺷد.
ﺑﻧﺎﺑر ﻧوﺷﺗﻪ ﺳﮫﻳﻼ وﺣدﺗﻰ » :راوا«)ﺟﻣﻌﻳت اﻧﻘﻼﺑﻰ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( درﺳﺎل ١٩٧٧ﺗﺎﺳﻳس ﻳﺎﻓﺗﻪ وﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در راه دﻓﺎع از
ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎن و در راه اﻓﺷﺎى ﺟﻧﺎﻳﺎت ﺣﺎﮐﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻠﻳﻪ
زﻧﺎن در ھردوره ﮐوﺷﻳده اﻧد.
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ﺧﺎﻧم ﻣﯾﻧﺎ،ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺳﺎزﻣﺎن "راوا"
در ﺳﺎﻳت راوا،در ﺑﺧﺷﯽ ازﯾﺎد ﻧﺎﻣﮥ ٣٧ﻣﯾن ﺳﺎل روز
درﮔذﺷت ﻣﯾﻧﺎآﻣده اﺳت ﮐﻪ ":او اوﻟﯾن زﻧﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ ﻓﮐر
اﯾﺟﺎد ﺗﺷﮐﯾﻼت ﻣﺳﺗﻘل ﺑرای زﻧﺎن را ﮐرد و در  ٢۳ﺳﺎﻟﮔﯽ ﯾﻌﻧﯽ در
ﺑﺳﯾﺎر ﺟواﻧﯽ »ﺟﻣﻌﯾت اﻧﻘﻼﺑﯽ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« را ﺑﻧﯾﺎن ﻧﮫﺎد .او
درﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻌﻠت ﺑﺎر ﮔران ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﺗم و
ﺗﺑﻌﯾض ﮔﺳﺗردهی ﺟﻧﺳﯽ ،ﺣﺎﮐﻣﯾت ﻓرھﻧگ ﺗﺑﺎهﮐﻧﻧده ﻓﺋوداﻟﯽ و
ﻣردﺳﺎﻻری و ﺳﺎﯾر ﻋواﻣل ،اﯾن ﻻﯾﻪ ﺳﺗﻣدﯾده وطن ﻣﺎ ظرﻓﯾت
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎﻻی ﻋﻣل و آﮔﺎھﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ را در ﺧود داﺷﺗﻪ و ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎ
ﺣﺿور ﺧود در ﺻف اول ﻣﺑﺎرزه ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻋﻣﯾﻘﺎ ﻣﺗﺣول ﺳﺎزﻧد.
ﻣﯾﻧﺎ زﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ اﻋﺗﻘﺎد راﺳﺦ ﺑﻪ اﻧدﯾﺷﻪھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ داﺷت و
ﺑﻪ دﻟﯾل ھﻣﯾن ﺑﺎورھﺎی ﺑرﮔﺷتﻧﺎﭘذﯾرش ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷور و ﺷوق
ﻓراوان و ﻧﺗرس ھﻣزﻣﺎن ﭘرﭼم ﻣﺑﺎرزه در ﺑراﺑر ھر دو اﺑرﻗدرت آن
زﻣﺎن ﯾﻌﻧﯽ روس ﺑﺎ ﻣزدوران ﺧﻠﻘﯽ و ﭘرﭼﻣﯽاش و ﻓﺎﺷﯾزم اﻣرﯾﮐﺎ ﺑﺎ
ﻣزدوران ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾش را ﺑﺎ اﺳﺗواری ﺑر دوش ﮐﺷﯾد و ﺗﺎ ﺳرﺣد ﻧﺛﺎر
ﺧون ﺑﻪ ﺗﻌﮫد ﺧوﯾش وﻓﺎدار ﻣﺎﻧد .او ﺣﺗﯽ ﺟﮫت اﺟرای وظﺎﯾف
ﺳﯾﺎﺳﯽاش ﺗرک ﺗﺣﺻﯾل ﮐرد .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل از ﺟﻣﻠﻪ ﻣوﻓقﺗرﯾن
زﻧﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻣر ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ و ﻣﺑﺎرزه ﺑود".
ﻓﻌﺎﻟﻳﺗﮫﺎى اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﺷده ﮐﻪ در ﺳطﺢ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺑﻪ
ﻋﻧوان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ از زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز اﻓﻐﺎﻧﻰ ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷوﻧد .اﻋﺿﺎى اﻳن
ﺳﺎزﻣﺎن ھﻣواره ﺑﺎ ﺻراﺣت از ﻣﺷﮐﻼت وﻣﺳﺎﻳل زﻧﺎن اﻓﻐﺎن و
ﭘﺎﻳﻣﺎل ﺷدن ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺗوﺳط دوﻟت ھﺎى ﺣﺎﮐم ﺑر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺧن
ﮔﻔﺗﻪ و ﻣﻳﮔوﻳﻧد .از ﺟﻣﻠﻪ اﻗداﻣﺎت اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻣﺎﻳش ﻓﻳﻠم اﻋدام ﻳک
زن در ﺳﺗدﯾوم ورزﺷﯽ ﮐﺎﺑل ﺗوﺳط طﺎﻟﺑﺎن ﺑود ﮐﻪ ﺑﻪ طور ﻣﺧﻔﻰ
ﺗوﺳط اﻋﺿﺎى اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻳﻠم ﺑردارى ﺷده ﺑود و در ﻓﺳﺗﻳوال ﻓﻳﻠم
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ھﺎى ﻣﺳﺗﻧد در ﺷﻔﻳﻠد ﺑﻪ ﻧﻣﺎﻳش درآﻣد .اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن ھم اﮐﻧون
اﻗداﻣﺎت زن ﺳﺗﻳزاﻧﻪ دوﻟت ﮐﺎﺑل را ،از ﺟﻣﻠﻪ اﺧراج زن ھﺎﻳﻰ ﮐﻪ
ازدواج ﮐرده اﻧد ازﻣدارس ،در ﺳطﺢ ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ اﻓﺷﺎء ﻧﻣوده و
ﺧواھﺎن ﺣﻣﺎﻳت ھﻣﻪ ﺟﮫﺎﻧﻳﺎن از ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷد .از
ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎى اﻳن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺟﻠﻪ »ﭘﻳﺎم زن« ﻣﻰ ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎﻧﮫﺎى اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ و اردو ﻧﻳز ﻣﻧﺗﺷر ﻣﻳﺷود.
ﺻﻔﺣﻪ اﻧﺗرﻧﺗﻰ اﻳن ﺟﻣﻌﻳت  www.rawa.orgﺣﺎوى ﻣطﺎﻟب
ﺧﺑرى ،وروﺷﻧګری اﻓﺷﺎﮔراﻧﻪ در ﺑﺎره وﺿﻌﻳت ﺟﺎرى و ﮔذﺷﺗﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻧد زﺑﺎن از ﺟﻣﻠﻪ ﻓﺎرﺳﻰ ،و اﻧﮔﻠﻳﺳﻰ
ﻣﻳﺑﺎﺷد) «.ﻣﻧﺑﻊ :ﺳﺎﻳت آرﻳﺎﻳﻰ  ٢٣ ،دﺳﺎﻣﺑر ،٢٠٠٣ﺳﺎﻳت راوا(
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فعال کمک ھاى بشردو ستانه

شاھدختھنديه دافغانستان در  ٧٠سالگی در روم
ﺳﺮﮔذﺷت ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫﺗرﯾن ﺳرﻣﺷق وطن
ﭘرﺳﺗﯽ وﻣردم دوﺳﺗﯽ ﯾک زن اﻓﻐﺎن در ﺑﺮون از ﮐﺷور اﺳت .آﻧﺮا
ﺑﺧواﻧﯾد وﺑدوﺳﺗﺎن ﺧود ﻧﯾﺰ آﻧﺮا ﺳﻔﺎرش ﮐﻧﯾد.ھﻧدﻳﻪ زن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس و وطن
دوﺳت اﻓﻐﺎﻧﻰ اﺳت ﮐﻪ از آﻏﺎز ﺑﺣﺮان اﻓـﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در  ١٩٨٠ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﺗﻼش
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
ﺗوﺳط او ) ﻓﻼن ﺑﻧت ﺑﮫﻣﺎن( ارﺳﺎل ﺷده اﺳت.
ھﻧدﻳﻪ در ﺷﮫﺮ روم ﭘﺎﻳﺗﺧت اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد و درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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
ﺑﺧﺻوص اطﻔﺎل ﻳﺗﻳم و ﺑﻳﮐس در  ٢٥ﺳﺎل اﺧﻳﺮ ﺑﺳﺮ رﺳﺎﻧده اﺳت.
ﭘس از آﻧﮐﻪ ﻗﺷون ﺳﺮخ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را اﺷﻐﺎل ﻧﻣود و ﻣﺮدم ﻣﺟﺑور ﺑﻪ
ﺗﺮک ﻳﺎر و دﻳﺎر ﺧود ﺷدﻧد وﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﮐﻣپ ھﺎى ﻣﮫﺎﺟﺮﻳن آواره و در ﺑدر
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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
ﺑﺮاﺛﺮ ﺗﺟﺎوز ارﺗش ﺷوروى ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﻳش آﻣده ﺑود ،ﺑﺮاى ﻣﺟﺎﻣﻊ و ﺳﺎزﻣﺎن
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
ﮐودﮐﺎن و ﻣﺎدران ﺷﺎن از اﻳن وﺿﻊ اﺳف ﺑﺎر ﺟﻠب ﻣود .ھﻣﭼﻧﻳن اوﺑﺎ اﻳﺮاد
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
ﺳﺮﭘﺮﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻣود.
اﻓﺰون ﺑﺮﻳن ،ﮐﺎر ﺗﻌﺟب آور و ﺗﺣﺳﻳن ﺑﺮاﻧﮔﻳﺰﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ اﻳن اﺳت ﮐﻪ او
ﺣﺗﻰ ﺳﺎﻟون ﻧﺷﻳﻣن ﺧود را در روم  ،ﺑﺮاى اطﻔﺎل ﻧﺎﻗص اﻻﻋﺿﺎء ﻳﻌﻧﻰ ﮐودﮐﺎن
ﺑﻰ دﺳت و ﺑﻰ ﭘﺎو ﮐور اﻓﻐﺎﻧﻰ ﮐﻪ در آﻧﺷﮫﺮ ﮐس وﮐوى ﻧداﺷﺗﻪ اﻧد اﺧﺗﺻﺎص
داده ﺑود  .ﺑﺮطﺑق اظﮫﺎرات ﻳﮐﻰ از اﻗﺎرب ﻧﺰدﻳﮐش دراﺗﺎق ﭘذﻳﺮاﻳﻰ ﺑﺟﺎى
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.
ﺧودش ﺑﺮاﻳم ﺗوﺿﻳﺢ داد :اطﻔﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﭘﺎى ﻧدارﻧد ،ﻳک ﺳﺎل ﺿﺮورت اﺳت
ﺗﺎ اﺳﺗﺧوان ﭘﺎ درﺳت ﺑﺷود و اﮔﺮﻻزم ﺑﺎﺷد ﮐﻪ ﭘﺎى ﻗطﻊ ﺷده ﺗوﺳط وﺳﺎﻳل
ﺑﺧﺻوﺻﻰ ﮐﺷﻳده ﺷود  ،ﻳک ﺳﺎل و ﻧﻳم دﻳﮔﺮ ﺿﺮورت اﺳت.ﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ دوﻧﻔﺮ
از اﻳﻧﮔوﻧﻪ اطﻔﺎل راﮐﻪ ﭘﺎ ھﺎى ﺷﺎن ﮐﺷﻳده ﻣﻳﺷد ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎى ﻧﻔﻳﺳﻪ و ﺷﺎدﻳﺧﺎن را
ً
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
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وﺷوى ﺳﺮ و ﺻورت اطﻔﺎل ﻧﻳﺰ ﻣﻳﮔﺮدد و اﻳن ھﻣﻪ ﺗﮐﺎﻟﻳف را ھﻧدﻳﻪ ﺷﺧﺻﺎً
ﺑدوش ﻣﻳﮔﺮﻓت .او ﺗﺎ ﮐﻧون  ٤٠ﻧﻔﺮاز ﺟﻣﻠﻪ  ٦٥طﻔل اﻓﻐﺎﻧﻰ راﮐﻪ ﺟﮫت ﺗدواى
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
را ﺑﮐﻧم.ﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ از ﮐﻣک ﺑﻪ اﻳن ﮔوﻧﻪ اطﻔﺎل ھﺮﮔﺰ ﺧﺳﺗﻪ ﻧﻣﻰ ﺷود و از اﻧﺟﺎم
ﭼﻧﻳن ﮐﺎرھﺎى ﮐﻪ ﺣﺗﻰ ﺑﺮاى واﻟدﻳن اطﻔﺎل ھم ﺧﺳﺗﻪ ﮐﻧﻧده اﺳت  ،اظﮫﺎر ﻧﮔﺮاﻧﻰ
ﻧﻣﻳﮐﻧد .او اﻳﻧﮐﺎر را ﺑﺮاى  ١٤ﺳﺎل ﺗﻣﺎم اﻧﺟﺎم داده اﺳت.
ھﺮ وﻗت ﻣن ﺑﺎ ھﻧدﻳﻪ »داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﺻﺣﺑت ﻣﻳﮐﻧم و از اوﻣﻰ ﭘﺮﺳم ﮐﻪ
ﭼﻪ ﻣﻳﮐﻧد و ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دارد؟ ﺟواب ﻣﻰ دھد ﻣﻳﺧواھد ﺑﻪ ﻓﻼن ﺷﮫﺮ ﺑﺮود و در
ﺑﺎره اطﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺑدھد و ﺗوﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﮐﻣک ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺟﻠب
ﮐﻧد.ﻣﻰ ﭘﺮﺳم اﻳن ﮐﻣﮐﮫﺎ را ﭼﻪ ﮔوﻧﻪ اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻳدھد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻳدھد ،ﺑدﺳت ﺷﺧص
اﻣﻳﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮود  ،ﻣﻳدھم ﺗﺎ ﺑﺮاى اطﻔﺎل ﻓﻘﻳﺮ وﻳﺗﻳم ﺑﺮﺳﺎﻧد.
آﺧﺮﻳن ﮐﻣک او ﺑﺮاى اﻋﻣﺎر ﻣﮐﺗﺑﻰ ﺑﻧﺎم ﺗﻧﮔﻰ ﻗﻠﻌﻪ ﮐﻪ ظﺮﻓﻳت ٩٠٠
ﺷﺎﮔﺮد را دارد ودر ﻧﺰدﻳﮐﻰ ﮐﺎﺑل اﻋﻣﺎر ﻣﻳﺷود ،ﺣدود  ٣٠ھﺰار ﻳورو داده
اﺳت  .ھﻧدﻳﻪ اﻳن ﮐﻣک ھﺎ را از ﻣدرک ﮐﻧﻔﺮاﻧس ھﺎﻳﻰ ﺗﮫﻳﻪ ﻣﻳﮐﻧد ﮐﻪ در ﻣورد
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺷﮫﺮ ھﺎ و ﮐﺷورھﺎى ﻣﺧﺗف اﻳﺮاد ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد  .او ﮔﻔت ﺳﻪ ﮐﻧﻔﺮاﻧس
در ژﻧﻳو و وﻳن اﻳﺮاد ﮐﺮدم و ﺣق اﻟﺰﺣﻣﻪ اﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺳﺎب ﺑﺎﻧﮐﻰ
ﻳک ﻣوﺳﺳﻪ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﻰ ﺧﺎرﺟﻰ ﺑﻪ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل دادم .او ﻣﻳﮔوﻳد  :ھﺮوﻗت در ﺟﺎﻳﻰ
از ﻣن دﻋوت ﺑﺷود ﮐﻪ ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﺑدھم ﻣن در ﺑدل اﻳن ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﭘول درﻳﺎﻓت
ﻣﻳﮐﻧم و اﻳن ﭘوﻟﮫﺎ را ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻰ ﻓﺮﺳﺗم و درﺳﺎل  ٢٠٠٢ده ھﺰار داﻟﺮ
ﺗوﺳط ﺣﻣﻳﺮا دﺧﺗﺮﺳﺮدار وﻟﻰ ﺑﺮاى اطﻔﺎل ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳت ﮐﺎﺑل ﻓﺮﺳﺗﺎدم ﺗﺎ ﺑﻪ
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ﻣﺳﺗﺣﻘﻳن آن ﺗوزﻳﻊ ﮐﻧد .ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳن در ﺳﺎل ٢٠٠٣در ﺷﮫﺮھﺎى دﻳﮔﺮ اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ
ﮐﻧﻔﺮاﻧس ھﺎى داده ام ﮐﻪ در ﺑدل ﻳﮐﻰ  ٣٢٠٠ﻳورو و از دﻳﮔﺮى  ٥٠٠٠ﻳورو و
از ﻳﮐﻰ دﻳﮔﺮ  ٧٠٠٠ﻳورو ﮔﺮﻓﺗم و آن ﭘول را ﺑﺮاى اﻋﻣﺎر ﻣﮐﺗب ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻓﺮﺳﺗﺎدم .ﺧﺎﻧم ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن درﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺑﺮاﯾم ﺗوﺿﯾﺢ دادﮐﻪ ﭘول اﮐﻣﺎل ﻣﮐﺗب
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 وﺗﻼش ﻣﯾﺧواھد.
ھﻧدﻳﻪ ﮔﻔت :در ﻧظﺮ دارم ﺑﻌد از اﻳن ﺑﺮاى دﺧﺗﺮاﻧﻰ ﮐﻪ ﺑﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳت
اﻧد و ﺷب ﺟﺎى ﺑودوﺑﺎش ﻧدارﻧد ،ﭘول ﺗﮫﻳﻪ ﮐﻧم و ﺑﻔﺮﺳﺗم ﺗﺎ از ﮔﺮﺳﻧﮔﻰ ﻧﻣﻳﺮﻧدﻳﺎ
ﻣورد ﺗﺟﺎوز زورﻣﻧدان ﻗﺮار ﻧﮔﻳﺮﻧد.او ھﻣﭼﻧﺎن در ﻧظﺮ دارد ﺗﺎ ﻓﻠم »ُاﺳﺎﻣﻪ«
ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺻدﻳق ﺑﺮﻣک را در اطﺮﻳش ﻣﻌﺮﻓﻰ ﮐﻧد و از اﻳن طﺮﻳق ﺑﻪ دﺧﺗﺮان و
ﮐودﮐﺎن ﺧﻳﺎﺑﺎﻧﻰ ﮐﻣک ﺟﻣﻊ آورى ﮐﻧد وﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻔﺮﺳﺗد.ھﻧدﻳﻪ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﮫﺎى
اﻳﺗﺎﻟﻳﺎﺋﻰ  ،ﻓﺮاﻧﺳﻪ و ﺟﺮﻣﻧﻰ ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻣﻳدھد  ،وﻟﻰ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻰ درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ
ﺑﺧوﺑﻰ ﺻﺣﺑت ﻣﻳﮐﻧد ،ﻧوﺷﺗن وﺧواﻧدن ﻧﻣﻳﺗواﻧد .
ﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ اﮐﻧون  ٨٧ﺳﺎل دارد و در اﻳن ﺳن وﺳﺎل ﮐﻪ اﻧﺳﺎن ﺿﺮورت
ﺑﻪ ﺧدﻣﺗﮔﺎر دارد ﻣﮔﺮ او ﺧود در ﺧدﻣت ھﻣوطﻧﺎن ﺧود اﺳت  .ھﻣﺎن ھﻣوطﻧﺎﻧﻰ
ﮐﻪ ﭘدر و ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و ﺧواھﺮاﻧش را از ﮐﺷور آﺑﺎﺋﻰ ﺷﺎن ﺗﺑﻌﻳد ﮐﺮده
ﺑودﻧد .درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ھﻳﭻ ﮔﻧﺎھﻰ ﺟﺰ آزادى و ﺳﺮاﻓﺮازى ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧداﺷﺗﻧد.
اﻳن ﭘدر و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔوار اﻋﻠﻳﺣﺿﺮت ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزى و ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺑودﻧد.
ھﻧدﻳﻪ ﻧﮫﻣﻳن ﻓﺮزﻧد ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎﺳت و ﻧﻪ ﻣﺎھﻪ در ﺷﮐم ﻣﺎدر ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘدر
وﻣﺎدر و واﺑﺳﺗﮔﺎﻧش ﻣﺟﺑور ﺷدﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗﺮک ﺑﮔوﻳﻧد .ﺑﻪ ﺳﺧن دﻳﮔﺮﺷﺎه
اﻣﺎن ﷲ ﻏﺎزى و ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن در  ٢٣ﻣﻰ  ١٩٢٩از راه ﭼﻣن وارد
ھﻧدﺑﺮﺗﺎﻧوى ﺷدﻧد و ﺗوﺳط ﻳک ﻗطﺎر راھﻰ ﺑﻣﺑﺋﻰ ﮔﺮدﻳدﻧد و ھﻧدﻳﻪ در ھﻔﺗم ﺟون
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 ١٩٢٩در ﺷﮫﺮ ﺑﻣﺑﺋﻰ ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺑدﻧﻳﺎ آﻣد .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﺑﺮادرش ﺳﺮدار اﺣﺳﺎن ﷲ
داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻧﮔﺎم ﺗوﻟد ھﻧدﻳﻪ ﻋده ﻳﻰ از ھﻧدﻳﮫﺎ از ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺧواھش ﮐﺮدﻧد ﺗﺎ
ﺑﺮاى آﻧﮐﻪ ھﻧدھﻣﻳﺷﻪ درﺧﺎطﺮ ﺷﺎه وﺧﺎﻧواده اش ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻣﺎﻧد ﻧﺎم ﻧوزاد را ھﻧدﻳﻪ
ﺑﮔذارﻧد ،وﺷﺎه ھم اﻳن ﺧواھش را ﭘذﻳﺮﻓت و ﺳﭘس ھﻧدﻳﻪ ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮔﺎن ﺧود ﺑﻪ
اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ آواره ﺷد و در ﺷﮫﺮروم رﺷد ﻳﺎﻓت و ﺗﺣﺻﻳﻼت ﻣﻘدﻣﺎﺗﻰ ﺧود را در روم
و ﺳﭘس در ﺳوﻳس ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﺎﻧد .
در  ١٩٥١ھﻧدﻳﻪ ﺑﺎ ﮐﺎظم ﻣﻠک اﻳﺮاﻧﻰ ازدواج ﻧﻣود و ﺑﻪ اﻳﺮان رﻓت و
در ﺷﮫﺮ ﻣﺷﮫد اﻗﺎﻣت ﮔﺰﻳد.ھﻧدﻳﻪ از ﺷوھﺮ اﻳﺮاﻧﻰ ﺧود ﺻﺎﺣب دو دﺧﺗﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﻣﮫﺎى ﺛﺮﻳﺎ)ﻣﺗوﻟد  (١٩٥٤و ھﻣدم )ﻣﺗوﻟد  (١٩٥٨ﺷد .اﻣﺎ اﻳن ﭘﻳوﻧد ﺑﻳش از ٨
ﺳﺎل دوام ﻧﻳﺎورد.زﻳﺮا ﮐﺎظم ﻣﻠک ﻣﺎﻧﻌﻰ در راه ﭘﻳﺷﺑﺮد ﮐﺎرھﺎى ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ
ھﻧدﻳﻪ ﻣﻳﺷد و ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن ھﻧدﻳﻪ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻳﺮان را ﺳﺧت دوﺳت ﻣﻳداﺷت ،
ﻣﺟﺑورﺷد از ﮐﺎظم ﻣﻠک ﺟدا ﺷود و در ﺳﺎل ١٩٥٨ﺑﻪ روم ﻧﺰد واﻟدﻳن ﺧود
ﺑﺮﮔﺮدد.
داﺳﺗﺎن ازدواج ﺷﺎھدﺧت ھﻧدﯾﻪ ﺑﺎ ﮐﺎظم ﻣﻠک اﯾﺮاﻧﯽ ھم ﺷﻧﯾدﻧﯽ وھم
ﺟﺎﻟب اﺳت .از ﺧﺎﻧم ھﻧدﯾﻪ ﭘﺮﺳﯾدم ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺎظم ﻣﻠک اﯾﺮاﻧﯽ آﺷﻧﺎ وازدواج
ﮐﺮده اﺳت ؟
او ﺑﺎ ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ وﺧﻧده ﮐﻪ ﻧﺷﺎن از ﺗﺮﺑﯾت ذاﺗﯽ وﺧﺎﻧوادﮔﯽ وی ﻣﯾﮐﻧد،
ﭘﺎﺳﺦ داد :ﮐﺎظم ﻣﻠک دوﺳت ﺑﺮادرم در ﻣﮐﺗب ﺑود وھﻣﯾﺷﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣد.
ﻣن در آن ﻣوﻗﻊ ﺑﻪ ﮐورس رﻗص ﻣﯾﺮﻓﺗم  .ﯾک روز ﮐﻪ ﮐﺎظم ﻣﻠک در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑود ،ﻣن ﺑﻪ ﻣﺎدرﺟﺎﻧم ﮔﻔﺗم ﮐﻪ وﻗت ﺷﺮوع ﮐورس ﮐم ﻣﺎﻧده اﺳت وﺑﺎﯾد ﻣن
ﻋﺟﻠﻪ ﮐﻧم ﺗﺎ ﺧود را ﺑﻪ وﻗت ﺑﮐورس ﺑﺮﺳﺎﻧم .ﮐﺎظم ﻣﻠک ﮔﻔت ﻣن ﺑﺎﻣﺎﺷﯾﻧم
ﻣﯾﺗواﻧم ھﻧدﯾﻪ را ﺑﺮﺳﺎﻧم وﺑﺎز ﭘس ﺑﺮﮔﺮدم .ﻣﺎدرم ﮔﻔت  :از اﯾن ﭼﻪ ﺑﮫﺗﺮ ﮐﻪ ﮐﺎظم
ﻣﻠک ﺗﺮا ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن ﺧود ﺑﻪ ﮐورس ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯾن او ﺑﺮوی ﺑﻪ وﻗت ﺧود
ﻣﯾﺮﺳﯽ ،ﮔﻔﺗم ﺧوﺑﺳت .ﺑﻌد ﺑﻪ ﻣﺎﺷﯾن ﮐﺎظم ﻣﻠک ﻧﺷﺳﺗم وﻣﺎﺷﯾن ﺑﺳوی آدرس
ﮐورس ﺣﺮﮐت ﮐﺮد .وﻗﺗﯽ ﻧﺰدﯾک ﮐورس رﺳﯾدم ،ﮔﻔﺗم ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﻣﺎﺷﯾن را ﻧﮔﮫدار
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ﻣن ﭘﯾﺎده ﻣﯾﺷوم .ﮐﺎظم ﮔﻔت :ﻣﯾﺗواﻧم ﺗﺎ ﺧﺗم ﮐورس ﻣن اﯾﻧﺟﺎ ﻣﻧﺗظﺮت ﺑﻣﺎﻧم ؟
ﮔﻔﺗم ﻧﺧﯾﺮ ﻣن ﺧودم ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﯾﺎﯾم .ﮐﺎظم ﻣﻠک ﮔﻔت :ﻣﯾداﻧﯽ ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن! ﻣن ﻋﺎﺷق
ﺗوھﺳﺗم واﮔﺮ روزی ﺗﺮا ﺧواﺳﮔﺎری ﮐﻧم وﺗﺮا ﺑﻣن ﻧدھﻧد ﻣن ﺧودم را ﻣﯾﮐﺷم.
ﮔﻔﺗم ﻣﻧﮐﻪ اﺻﻼً ﺗﺮا دوﺳت ﻧدارم وﺑدون رﺿﺎﯾﯾت ﻣن ﭘدرﺟﺎﻧم ھﺮﮔﺰ ﭼﻧﯾن
ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﻧﻣﯾﮔﯾﺮد .او ﮔﻔت اﯾﻧﺮا ﻧﮔو ﮐﻪ ﺑﺧدا ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺧودم را ﻣﯾﮐﺷم .ﮔﻔﺗم
ً
ﻓورا ﯾک ﻗوطﯽ
اﺧﺗﯾﺎر داری ﻣﻧﮐﻪ ﺗﺮا ﻧﻣﯾﺧواھم .ھﻣﯾﻧﮐﻪ اﯾن ﺣﺮﻓم را ﺷﻧﯾد
ﺗﺎﺑﻠﯾت را از ﺟﯾﺑش ﺑﯾﺮون آورد وﮔﻔت:ﻗﺳم ﻣﯾﺧورم ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺎزﺑﮔوﯾﯽ ﺗﺮا
ﻧﻣﯾﺧواھم ﺧودم را ﺑﺎ اﯾن داروھﺎ ﻣﯾﮐﺷم .ﮔﻔﺗم اﺧﺗﯾﺎر داری! دﯾدم او ﺗﻣﺎم آن
ﺗﺎﺑﻠﯾﺗﮫﺎ را ﯾﮐﺑﺎره ﺑدھن ﺧود اﻧداﺧت وﻗورت داد.ﮔﻔﺗم ﭼﯽ ﻣﯾﮐﻧﯽ  ،ﻣﮔﺮ دﯾواﻧﻪ
ﺷده ای؟ ﺗﺎﺑﻠﯾﺗﮫﺎ را ﺗف ﮐن وﻧﺧور! ﻣﮔﺮ او ﺗﺎﺑﻠﯾت ھﺎ را ﺧورد وھﻣﺎﻧﺟﺎ دﯾدم از
دھﻧش ﮐف ﺳﻔﯾد ﺑﯾﺮون ﻣﯽ آﯾد .ﺗﺎﮐﺳﯽ را ﺻدا زدم واو را ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺣﺎﻧﻪ ﺑﺮدم،
دﮐﺗوران او را ﺗﺣت ﻣﻌﺎﻟﺟﻪ ﮔﺮﻓﺗﻧد ،ﻣﮔﺮ او ﺑﯾﮫوش ﺑود.
ً
ﻓورا ﺑﺳوی
ﻣن ﺑﺧﺎﻧﻪ آﻣدم وﺟﺮﯾﺎن را ﺑﻪ ﻣﺎدرﺟﺎﻧم ﮔﻔﺗم .ﺑﺮادرم
ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐت ﻧﻣود وﺗﺎ ﻓﺮداﺻﺑﺢ ﮐﺎظم ﻣﻠک ﺑﻪ ھوش ﻧﯾﺎﻣدﺑود و ﺑﻌد وﻗﺗﯽ ﺑﻪ
ھوش آﻣد ،ﺑﺮای ﺑﺮادر وﭘدرم ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻧدﯾﻪ ﺑﺎﻣن ازدواج ﻧﮐﻧد  ،ﻣن
دوﺑﺎره ﺧود را ﻣﯾﮐﺷم .ﭘدرﺟﺎﻧم ﺑﺧﺎﻧﻪ آﻣد ودرﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺮا در ﺑﻐل ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود از
ﺑﯾﻧﯽ ﻣن ﮔﺮﻓت وﮔﻔت:ﺗﻌﺟب ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﮐﺎظم ﻣﻠک ﻋﺎﺷق اﯾن ﺑﯾﻧﯽ ﯾﭼق ﺷده
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣن از ﺗو ﮐﺮده دﺧﺗﺮان ﻗﺷﻧﮔﺗﺮی دارم .ﺑﻌد از اﯾن ﻣﺎﺟﺮا ﺑود ﮐﻪ ﻣن
ﺑﺮاﺛﺮ ﺗوﺻﯾﻪ ھﺎی ﻣﺎدر وﭘدرم ﺑﻪ ازدواج ﺑﺎ ﮐﺎظم ﻣﻠک راﺿﯽ ﺷدم ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﯾک
اﻧﺳﺎن را ﻧﺟﺎت داده ﺑﺎﺷم .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﺮان رﻓﺗﯾم ﻣن ﺑﯾﮐﺎر ﺑودم واﯾن
ﺑﯾﮐﺎری ﻣﺮاﻧﺎراﺣت ﻣﯾﺳﺎﺧت .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣن ﯾک ﺷﻐل ﺑﺮای ﺧود ﭘﯾدا ﮐﺮدم وآن
ﺷﻐل ﮐﻣک ﺑﻪ زﻧﺎن ﻓﻘﻳرو ﺑﻳﻣﺎر وﺟزاﻣﻰ ﺑود ،ﮐﻪ ﮐﺎرى آﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑود .اﻣﺎ
ﮐﺎظم ﻣﻠک از اﯾن ﮐﺎرم راﺿﯽ ﻧﺑود و ﻣﯾﮔﻔت ﺗو ﺑﻪ ﭼﻧﯾن ﮐﺎرھﺎ ﺿﺮورت ﻧداری
واﯾن ﺷﻐل را رھﺎ ﮐن! ﺑﻌد ازﻣدﺗﯽ ﻣن آن ﺷﻐل را رھﺎ ﮐﺮدم وﻣﺳوﻟﯾت
ﺳرﭘرﺳﺗﻰ ﮐودﮐﺎن ﻧوزاد از واﻟدﻳن ﻣﻌﺗﺎد را ﻣﺗﻘﺑل ﺷدم.
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ﺑﺎ اﯾﻧﮐﺎرم ﻧﯾﺰ ﮐﺎظم ﻣﻠک راﺿﯽ ﻧﺑود و ﻣﻧﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن ﮐﺎر ﺧود ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺳﯾﺎر
داﺷﺗم،ﺳﺧن ﮐﺎظم ﻣﻠک را رد ﮐﺮدم وﺑﮐﺎرم اداﻣﻪ دادم ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ اداﻣﻪ زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﻣﻠک
ﻣﺷﮐل ﺷد .ﮔﻔﺗم اﮔﺮ ﺑﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣن دراﯾن ﺷﻐل راﺿﯽ ﻧﯾﺳﺗﯽ از ھم ﺟدا
ﻣﯾﺷوﯾم .ﺑﺎﻻﺧﺮه درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دودﺧﺗﺮ:ﺑﻧﺎﻣﮫﺎی ﺛرﯾﺎ وھﻣدم از ﮐﺎظم ﻣﻠک داﺷﺗم،
از اوﺟدا ﺷدم وﺑﺎ دﺧﺗﺮاﻧم ﺑﻪ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺮﮔﺷﺗم وﺑﻪ واﻟدﯾن ﺧود ﭘﯾوﺳﺗم.
درﺳﺎل  ١٩٦٦ھﻧدﻳﻪ ﺑﺎ داﮐﺗﺮ ﻋﺑداﻟﺮؤف ﺣﻳدر ﮐﻪ در رﺷﺗﻪ اﻗﺗﺻﺎد از
آﻟﻣﺎن دﮐﺗﺮا ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود ،ازدواج ﻧﻣود .داﮐﺗﺮ رؤوف ھﻣﺎﻧﺳت ﮐﻪ در ﮐﺎﺑﻳﻧﻪ داود
از ١٩٥٣ﺗﺎ  ١٩٥٤وزﻳﺮ ﺗﺟﺎرت ﺑود .ھﻧدﻳﻪ از داﮐﺗﺮ رؤوف ﺻﺎﺣب ﭘﺳﺮى ﺑﻧﺎم
اﺳﮐﻧدر اﺳت ﮐﻪ اﮐﻧون  ٣٦ﺳﺎل دارد وﺑﺎﻣﺎدرش در روم زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد.

چند خاطره از شاھدخت ھنديه دختر شاه امان ﷲ:
در ﺳﻳﻣﻧﺎري ﮐﻪ ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت ﺗﺟﻠﯾل از  ۸۵ﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮد اﺳﺗﺮداد اﺳﺗﻘﻼل
ﮐﺷور ،زﻳﺮﻋﻧوان »اﻋﻠﻳﺣﺿرت ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن دﺧﭘﻠواﮐﯽ
ﺳﺗورى« )اﻋﻠﻳﺣﺿرت ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن،ﺳﺗﺎره آزادی( در ﺷﮫﺮ
ﮐﻠن آﻟﻣﺎن دراواﺧﺮﻣﺎه اﮔﺳت  ٢٠٠٤ﺗدوﻳﺮﺷده ﺑود ،ﻣن از ﺳوﯾدن وﺷﺎھدﺧت
ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن از روم وﺷﺎھﺰاده اﺣﺳﺎن ﷲ وﻟﯾﻠﯽ طﺮزی ﺧﺎﻧﻣش از ﺳوﯾس و
ﻣﮫﻣﺎن دﯾﮔﺮ از اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن ودﯾﮔﺮﺷﮫﺮھﺎی اروﭘﺎی ﻣﺮﮐﺰی اﺷﺗﺮاک ورزﯾده
ﺑودﻧد.ﺳﯾﻣﻧﺎر از ﺟﺎﻧب )داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﮐﻠﺗوری ودی ﺗوﻟﻧﻪ( ﺑﺮھﺑﺮی زرﯾن اﻧﺣورﺑﺎ
ﺣﺿور ﺗﺧﻣﯾن  ٨٠٠ﻧﻔﺮ اﻓﻐﺎن در ﺣوﻣﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﻠن ﺑﺮﮔﺰارﺷده ﺑود واز ﺳﺎﻋت
 ٣ﺗﺎ ﯾک ﺑﻌد از ﻧﺻف ﺷب ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻟب ﻋﻠﻣﯽ وھﻧﺮی اداﻣﻪ
ﯾﺎﻓت.
ھﻧدﯾﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺗﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ﺧود ﮔﻔت :ھﻧدﯾﻪ
داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺧﺗﺮ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ﺧوداز ﺧﺎطﺮات ﭘدرش ﻣﺗذﮐﺮﺷد
وﮔﻔت »:از ﭘدر ﻣﺮﺣوﻣم ﺧﺎطﺮات ﻓﺮاﻣوش ﻧﺎﺷدﻧﯽ دارم .درﻋﯾن زﻣﺎن
ﺧﺎطﺮات ﺟﺎﻟب وﭘﺮ ﻣﺣﺑت دارم .در دوران طﻔوﻟﯾت ﻣﺎ ھﺮ روز رﺧﺻﺗﯽ ﻣﺎ را
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ﺑﺮای ﻗدم زدن ﺑﻪ ﭘﺎرﮐﮫﺎی ﻣﻘﺑول روم ﻣﯽ ﺑﺮدﻧد .در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎل ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ
روزھﺎ طوﻻﻧﯽ ﻣﯾﺷدﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣوﺗﺮ ﺧود ﺑﻪ ﺑﯾﺮون از ﺷﮫﺮ و ﺑﻪ ﻟب ﺑﺣﺮ ﻣﯽ
ﺑﺮدﻧد .ﺑﺮای ﻣﺎ اطﻔﺎل ﺟﺷن ﺑود ،ﺑﺧﺎطﺮﯾﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺎزی ﻣﯾﮐﺮدﻧد وﺑﺎ ﻣﺎ ﺧوش
وﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ھوا ﺻﺎف ﻣﯽ ﺑود ،ﭘدرم ﺧوش داﺷت ﮐﻪ ﻏﺮوب را
ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ آﻓﺗﺎب ﻧﺰدﯾک ﺑﻪ ﻏﺮوب ورﻧگ ﺳﺮخ وﻧﺎرﻧﺟﯽ وﮔﻼﺑﯽ
ﻣﯾﺷد ،اﯾﺷﺎن ﻏﺮوب را ﺑﻪ ﺣﺎﻟت اﮐﺮام ﺗﺎ آﺧﺮ ﺗﻣﺎﺷﺎ ﻣﯾﮐﺮدﻧد .ﻣﺎ دورﭘدر ﺟﻣﻊ
ﻣﯾﺷدﯾم اﮔﺮﭼﻪ اطﻔﺎل ﺷوخ ﺑودﯾم  ،وﻟﯽ در اﯾن ﻟﺣظﺎت ﺧﺎﻣوش ﻣﯽ ﺑودﯾم ،ﭼون
ﻣﯾﺧواﺳﺗﯾم ﺑﻪ ﺣﺎﻟت ﻣﺗﻔﮐﺮ ﭘدرم اﺣﺗﺮام ﺑﮐﻧﯾم.
از وﻗت طﻔوﻟﯾت ﻣﺎ را ﺗﻌﻠﯾم اﺳﻼﻣﯽ دادﻧد ،ﺳﻌﯽ ﻣﯾﮐﺮدﻧد ﻣﺎ ﺑﻪ وطن
ﻋﺰﯾﺰ ﺧود وﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺷق وﻋﻼﻗﻪ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم .ﻣﺎ را ﻣﻘﺎﺑل ﺧود اﯾﺳﺗﺎده
ﻣﯾﮐﺮدﻧد وﻣﺛل ﯾک ﻣﻌﻠم ﺧوب ﻣﺎ را درس ﺗﺎرﯾﺦ ودﯾن اﺳﻼم ﻣﯾدادﻧد .ﺑﺮای ﻣﺎ
درس ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم وﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯾدادﻧد.راﺟﻊ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ھﺎی ﺧود و آرزوھﺎی
ﺧودﺑﺮای ﯾک زﻧدﮔﯽ ﺑﮫﺗﺮ وآراﻣﺗﺮ وﺧوﺷﺑﺧﺗﯽ زﻧﺎن وﻣﺮدان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﺑﺮای
ً
وﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد :ﺗﺎ
ﯾک اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧوﯾن،ﺗﺷﺮﯾﺢ ﻣﯾدادﻧد
وﻗﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ﮐﺷورﺗﻌﻠﯾم ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ھﯾﭼوﻗت ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد اطﻔﺎل ﺳﺎﻟم ﺑﻪ ﻣﺣﯾط
ﺧﺎﻧواده وﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد.ﻗﺑﻠﻪ ﮔﺎه ﻣﺎ ھﻣﯾﺷﻪ در ﻏم ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺻﯾل ﻣﺎ ودرﻏم
ﺻﺣت ﻣﺎ ﺑودﻧد .واﻗﻌﺎً ﺑﻪ اﺛﺮﺗﺷوﯾق اﯾﺷﺎن ھﻣﻪ ﺧواھﺮان وﺑﺮادران ﻣن ﺑﻪ
ﺗﺣﺻﻼت ﻋﺎﻟﯽ رﺳﯾدﻧد .ﻣﺛل اﻧﺟﻧﯾﺮاﺣﺳﺎن ﷲ،ھﻣﯾﺷﻪ از ﻣﺻﺎرف اﺿﺎﻓﯽ
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.
ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮﻓﺮد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺣﺗﺮام داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم .ﻏﺮﯾب ﯾﺎ ﭘوﻟدار،
ﻣﮫم ﯾﺎ ﻏﯾﺮ ﻣﮫم وﺑﻪ ﺗﻣﺎم اﻗوام اﺣﺗﺮام ﺑﮔذارﯾد .اﯾن ﺗوﺻﯾﻪ ھﺎ را ﻣن ھﺮﮔﺰ
ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﺮده ام و ﻓﺮاﻣوش ﻧﺧواھم ﮐﺮد.
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ﻣﺎدرم ﻣﻠﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎ ،ﻣﺎدر ﺷﯾﺮﯾن و درﻋﯾن ﺣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﺟدی ﺑودﻧد .ﺑﺮای ﻣﺎ
ً
ﻣﺛﻼ،ﭼﯾﺰﯾﮐﻪ ﻣن ھﯾﭼوﻗت
ھﻣﯾﺷﻪ آداب وﺑﺮﺧورد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﯾﺎد ﻣﯾدادﻧد.
ﻓﺮاﻣوش ﻧﻣﯾﮐﻧم ،ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد:ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯾﺎن ﺧود ﺣﺮف ﻣﯾﺰﯾﻧد ﻣواظب ﺑﺎﺷﯾد ،آن
ً
ﺗﺻﺎدﻓﺎ از ﮐﻧﺎر ﺷﻣﺎ ﺗﯾﺮ ﻣﯾﺷود ،ﺣﺮف ھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﺮاﯾش ﺑﺮﻧﺧورد.
ﻧﻔﺮﯾﮐﻪ
ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد ﺑﺎﯾد ﮐﻣﺑود طﺮف ﻣﻘﺎﺑل رادرک ﮐﻧﯾد،وﻟﯽ ﺧود ﺗﺎن ﺟدی وﻋﺎدل ﺑﺎﺷﯾد .اﯾن
ﻗواﻧﯾن ﺑﺮای زﻧده ﮔﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﮫم اﺳت .ﻣن ﮐوﺷش ﻣﯾﮐﻧم اﯾﻧﮫﺎ را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻧم
وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ ﻣﺷﮐل اﺳت وﺑﻌﺿﯽ اوﻗﺎت ﻧﻣﯾﺗواﻧم ھﻣﯾن ﺗوﺻﯾﻪ ھﺎ راﮐﻪ از واﻟدﯾن
ﺧود ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ام ﺑﻪ اوﻻدھﺎی ﺧود اﻧﺗﻘﺎل دھم.
ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﻣﺎھﻣﻪ اوﻻدھﺎی ﻏﺎزی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺑﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود
ﻣﺻﺮوف ﺷدﯾم ،وﻟﯽ ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎ ﭘدر راﺑطﻪ ﺧطﯽ داﺷﺗﯾم .ﺗﺎ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
درﺳﺎل  ١٩۵٩ﭘدرم ﺳﺧت ﻣﺮﯾض ﺷدﻧد و درﯾک ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻋت ھﻔت ﺻﺑﺢ
روز  ٢٥اﭘﺮﯾل  ١٩٦٠ﭼﺷم از دﻧﯾﺎ ﺑﺳﺗﻧد .ھﻧدﯾﻪ اﻓﺰود ﮐﻪ ﺑﻌد از ھﻔﺗﺎد وﭘﻧﺞ
ﺳﺎل ھﻧوزھم ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺎ اﺣﺗﺮام وﺑﺎ اﻓﺗﺧﺎر از اﯾﺷﺎن ﯾﺎد ﻣﯾﮐﻧد و
در ﻗﻠب ھﺮاﻓﻐﺎن ﺟﺎی دارﻧد .ﺑﻪ ﺣﯾث دﺧﺗﺮ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘدر ﺑﺰرﮔوارم ھﻣﯾﺷﻪ
درﻗﻠﺑم و درﺧﺎطﺮاﺗم زﻧده ھﺳت) «.ﺳﺧﻧﺎن ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﻣطﺎﺑق ادﺑﯾﺎت ﺧودش
ﺿﺑط ﺷده اﺳت(.
ھﻧدﯾﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺷﻰ در ﺑﺎره آﺧﺮﻳن روزھﺎى ﺣﻳﺎت ﺷﺎه
اﻣﺎن اﷲ ﮔﻔت  :ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ھﻧﮔﺎﻣﻳﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﺳﺗﺮ ﻣﺮگ اﻓﺗﺎده ﺑود ،از ﻣن
ﺧواھش ﮐﺮد ﺗﺎﺻداى اﺳﺗﺎد ﻗﺎﺳم راﺑﺮاى آﺧﺮﻳن ﺑﺎر ﺑﻪ او ﺑﺷﻧواﻧم ﺗﺎ ﺗﺻور ﮐﻧد
ﮐﻪ او در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗﺮار دارد و دروطن ﺧود ﭼﺷم ازﺟﮫﺎن ﻣﻰ ﭘوﺷد .وطﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻧدﮔﺎن آن زﻣﺎن طﺮﻓداری ازاو را ﻧﮐﺮدﻧد وﺣﺎﻻ ﻣﺗﺎﺳف ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﻣدت
ﺳﻠطﻧت ﺷﺎن زﯾﺎدطول ﻧﮐﺷﯾد .دراﻳن ﻟﺣظﻪ رﻋﺷﻪ درﺻدا و دﺳﺗﺎن ﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ
ﭘﻳداﺷد و ﺑﻐض راه ﮔﻠوﻳش راﮔﺮﻓت و ﭼون ﻣﻳﺧواﺳت آب ﺑﻧوﺷد ﻧﺗواﻧﺳت
ﮔﻳﻼس آب را ﺑﻠﻧد ﮐﻧد و دوﺑﺎره ﮔﻳﻼس را ﺑﺮﺟﺎﻳش ﮔذاﺷت وﺣﺿﺎر ﺑﺎ وﺟود
ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺮاﻳش ﮐف زدﻧد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدﻟش را دوﺑﺎره درﻳﺎﺑد ،ﻣﮔﺮ ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﻪ ﺳﺧﻧﺎﻧش
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اداﻣﻪ دھد و ﺑﻪ ﻣﺷﮐل ﺑﺟﺎﻳش ﺑﺮﮔﺷت..ﺳﺧﻧﺎن ﺧﺎﻧم ھﻧدﻳﻪ ﻓﺿﺎى ﻣﺣﻔل را ﺳﺧت
ﺗﺣث ﺗﺎﺛﻳﺮﻗﺮار داد و ﻣن ﻣﺗوﺟﻪ ﺑودم ﮐﻪ ﺑﺳﻳﺎرى اززﻧﺎن وﻣﺮدان ﻣﺣﻔل ھﻧﮔﺎم
ﺷﻧﻳدن اﻳن ﺧﺎطﺮه و آن اﺣﺳﺎس ﻋﻣﻳق وطن دوﺳﺗﻰ ﺷﺎه اﻣﺎن اﷲ ﻣﻳﮔﺮﻳﺳﺗﻧد.
روان آﻧﺷﺎه ﻣﺮدم دوﺳت وآزادی ﺧواه ﺷﺎدﺑﺎد!

خاطره تلخ
يکی دو
ً
ﺷﺎھدﺧت ھﻧدﯾﻪ داﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،روز ٣٠اﮔﺳت ٢٠٠٤ھﻣﺮاه ﻧﮔﺎرﻧده در
دﻋوﺗﯽ اﺷﺗﺮاک ورزﯾد ﮐﻪ از طﺮف دوﺳت ﮔﺮاﻣﯽ ودﯾﺮﯾﻧم اﻧﺟﻧﯾﺮﺳﺗﺎرﻣﯾﻧووال
وﺧﺎﻧم ﻣﮫﺮﺑﺎﻧش دﮐﺗوررﺣﯾﻣﻪ ﺟﺎن ﺣﻣﯾدی در ﺣوﻣﻪ ﺷﮫﺮ ﮐﻠن ﺗﺮﺗﯾب ﺷده ﺑود.
ﻗﺑل از ﻋﺰﯾﻣت ﺑﻪ ﻣﺣل دﻋوت ﻣن وھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﻓﺮﺻت ﯾﺎﻓﺗﯾم ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘل رودﺧﺎﻧﻪ
راﯾن در ﺷﮫر ﮐﻠن ﻗدم ﺑﺰﻧﯾم .از ﺷﺎھدﺧت ﭘﺮﺳﯾدم از اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت ﻣﺮﺣوم
وﻣﻠﮐﻪ ﻣﺮﺣوﻣﻪ ﺑﺮای ﻣن ﺗﻌﺮﯾف ﮐن ﮐﻪ درﺧﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﻣﯾﮐﺮدﻧد؟ ﮔﻔت  :ﭘدرﺟﺎﻧم
ﺑﺳﯾﺎری وﻗﺗﮫﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﺮد وﺳﻌﯽ ﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎ را
ﺑﺎ روﺣﯾﻪ وطن دوﺳﺗﯽ ﺗﺮﺑﯾت ﮐﻧد .ﺷﺎه ﺗﻣﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﺎﻧﻪ را ﺧودش اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد:
ﮐﺎر ﺧﺮﯾد ﻣواد ﺧوراﮐﻪ و ﺗﺮﻣﯾم ﺧﺎﻧﻪ ورﻧﮔﻣﺎﻟﯽ وﻧﺟﺎری ﺧﺎﻧﻪ را ﺧودش ﻣﯾﮐﺮد
واﮔﺮ ﻣوﺗﺮش ﺧﺮاب ﻣﯾﺷد ،ﻣﺛل ﯾک ﻣﯾﮐﺎﻧﯾک ﻣوﺗﺮ زﯾﺮ ﻣوﺗﺮش دراز ﻣﯾﮐﺷﯾد
وآﻧﺮا درﺳت ﻣﯾﮐﺮد.
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شاھدخت ھنديه با سيستانی )(٢٠٠٤

ﻣﺎدرم ﻣﺗوﺟﻪ ﺗﺮﺑﯾت ﻣﺎ ﺑود وﺑﻪ ﻣﺎﯾﺎد ﻣﯾداد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺮﺧورد
داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﯾم وﭼﮔوﻧﻪ ﻟﺑﺎس ﺑﭘوﺷﯾم وﮐدام ﻟﺑﺎس ھﺎ رادر ﮐدام ﻣوﻗﻊ ﺑﭘوﺷﯾم .ﭼﮔوﻧﻪ
در ﻣﯾﺎن ﺧود ﮔپ ﺑﺰﻧﯾم ﮐﻪ ﺑﮐﺳﯽ ﺑﺮﻧﺧورد .ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ھﯾﭼوﻗت ﺑﺮ دﯾﮔﺮان ﺧورده
ﮔﯾﺮی ﻧﮐﻧﯾم وﻧﺧﻧدﯾم .ﯾﺎدم اﺳت ﮐﻪ ھﻣﺳﺎﯾﻪ اﯾﺗﺎﻟوی ﻣﺎ ﮐﻪ ﺷﻧﯾده ﺑود ﭘدرم
ﭘﺎدﺷﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑوده وﺣﺎﻻ در ھﻣﺳﺎﯾﮔﯽ او زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد ،ﺧواﺳت ﺑﻪ دﯾدن
ﭘدرم ﺑﯾﺎﯾد .روزھﺎی ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن و ھوا ﺑﺳﯾﺎرﮔﺮم ﺷده ﺑود .ﯾﮐﺑﺎر دﯾدﯾم ﻣﺮدی ﮐﻪ
ﺑﺳﯾﺎر ﭼﺎق ﺑود ودرﯾﺷﯽ ﭘﺷﻣﯽ ﭘوﺷﯾده ﺑود ﺑﻪ ﺑﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ آﻣد .او ﺗﻣﺎم ﺗﮐﻣﻪ ھﺎی
درﯾﺷﯽ ﺧود را ﺑﺳﺗﻪ ﮐﺮده ﺑودوﻋﺮق از ﺳﺮوروﯾش ﺟﺎری ﺑود .وﺿﻌﯾت آن
ً
واﻗﻌﺎ ﺧﻧده آور ﺑودو ﻣن وﺧواھﺮم ﻧﺎﺟﯾﻪ ﮐﻪ از ھﻣﻪ ﺧوردﺗﺮ ﺑودﯾم ،در دل
ﻣﺮد
ﺧود ﺑﻪ ﺣﺎل آن ﻣﺮد ﻣﯾﺧﻧدﯾدﯾم وﻟﯽ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﻪ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺧﻧده ﮐﻧﯾم .ھﻣﯾﻧﮐﻪ
او از ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ رﻓت .ﻣن وﺧواھﺮم ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾم ﺑﻪ ﺧﻧده ﮐﺮدن
وﮔﻔﺗﯾم اﮔﺮ ﭼﻧد دﻗﯾﻘﻪ دﯾﮔﺮ او اﯾﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺑود ﺷﺎﯾد از ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯾﻣﺮد.
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ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺎدرﺟﺎﻧم ﻣﺎ را ﻧﺷﺎﻧد و ﮔﻔت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺎﻻی ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺧﺎﻧﻪ ﺷﻣﺎ
آﻣده و ﺷﻣﺎ را اﺣﺗﺮام ﮐﺮده اﺳت ،ﺑﺧﺎطﺮ اﯾﻧﮐﻪ ﭼﺮا درﯾﺷﯽ ﭘﺷﻣﯽ در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن
ﭘوﺷﯾده ﺧﻧده ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد آن ﻣﺮد ﺟﺰھﻣﯾن ﻟﺑﺎس دﯾﮔﺮﻟﺑﺎﺳﯽ ﻧداﺷﺗﻪ اﺳت ،ﭘس
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﺧﺎطﺮ ﻟﺑﺎس اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ را اﺣﺗﺮام ﮐﺮد.
از ﺧﺎطرات ﺗﻠﺦ ﺷﺎھدﺧت ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن  ،ﻓﻘﺮﺷدﯾد ﺧﺎﻧواده اﻋﻠﯾﺣﺿﺮت
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ در دوران ﺟﻧگ دوم ﺟﮫﺎﻧﯽ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑود .در راه رﻓﺗن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ
آﻗﺎی ﻣﯾﻧووال ،ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ اززﻧدﮔﯽ ﺧود در دوران ﺟﻧگ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم
ً
دوره ﺟﻧگ اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺗﻌﺮﯾف ﻣﯾﮐﺮدوﮔﻔت :ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾن روزھﺎی زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ در
ھﻔﺗﻪ ھﺎو ﻣﺎه ھﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﺷﻠﻐم ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺧﺮﯾم وﺑﺧورﯾم وﮔوﺷت درک ﻧداﺷت و
اﮔﺮ ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺮان ﺑود وﻣﺎﺗوان ﺧﺮﯾد آن را ﻧداﺷﺗﯾم .ﭘدرﺟﺎﻧم ﺑﺮای آﻧﮐﻪ
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
ﻣﯾﻔﺮﺳﺗﺎد ﺗﺎ در ﺟﻣﻠﻪ ﺳﺎﯾﺮ دﺧﺗﺮان واطﻔﺎل ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳت ازﻣﺎھم ﺳﺮﭘﺮﺳﺗﯽ
ﺻورت ﺑﮔﯾﺮد .درآﻧﺟﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏذای ﺑﮫﺗﺮی داده ﻣﯾﺷد ﮐﻪ درآن ﮔوﺷت و
ﭘﻧﯾﺮوﺷﯾﺮ ھم ﺑود و ﺑﻌد از ﺳﻪ ﻣﺎه دوﺑﺎره ﺑﻪ روم ﺑﺮﻣﯾﮔﺷﺗﯾم .ﭼون ﺑﺎزھم ﺧوراک
ﻣﺎ ﺷﻠﻐم ﺑود ،ﺑﺰودی ﻣﺎ دوﺑﺎره ﻻﻏﺮ ﻣﯾﺷدﯾم .واﯾن ﺑﺳﯾﺎرﻣﺷﮐل اﺳت ﮐﻪ آدم
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.
اﮔﺮﭼﻪ ﻗﺎﻧون آن ﻣوﺳﺳﻪ از ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﯾﺷﺗﺮﺑﮐﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻣﯾداد ﮐﻪ ﺑﻣﺎﻧد  ،ﻣﮔﺮ ﺑﻪ
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
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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.
ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﻣﯾﮔﻔت :در ﺗﻣﺎم ﻣدت دوران ﺟﻧگ ﻣن ﻓﻘط ﯾک ﭘﯾﺮاھن داﺷﺗم
و ﺑﺎ اﺧﺗﯾﺎط از آن ﻓﻘط در دﻋوﺗﮫﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮐﺮدم ﮐﻪ ﭘﺎره ﻧﺷود .ﺑﺎﻻﭘوش
زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧداﺷﺗم .ﻣن ﺑﺎﻻ ﭘوش ﺑﺮادرم را ﮐﻪ اﺑﺗدا ﭘدرم ﻣدﺗﮫﺎ آن را ﭘوﺷﯾده
وﮐﮫﻧﻪ ﮐﺮده ﺑود وﺑﻌد ﺑﻪ ﺑﺮادرم رﺣﻣت ﷲ رﺳﯾده ﺑود و ﺑﻌد از او ﺑﻪ ﺑﺮادر
دﯾﮔﺮم اﺣﺳﺎن ﷲ رﺳﯾده ﺑود و او آﻧﺮا روﯾﮔﺮدان ﮐﺮده ﺑود وﻣﯽ ﭘوﺷﯾد،
ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﺑﺮای ﻣن رﺳﯾد وﻣن آن را ﻧﺰد ﺧﯾﺎط ﺑﺮدم وﮔﻔﺗم ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣن ﭼپ
وروی ﮐﻧد  ،ﺧﯾﺎط ﮔﻔت:دﺧﺗﺮﺟﺎن ﯾک ﻟﺑﺎس ﻓﻘط ﯾﮐﺑﺎر ﻣﯾﺗواﻧد روی ﮔﺮدان ﺷود
واﯾن دﯾﮔﺮآﻧﻘدر ﮐﮫﻧﻪ اﺳت ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﭘﻪ ﻣﯾﺷو ﻧﻪ راﺳﺗﻪ .ﺑﻧﺎﭼﺎر ھﻣﺎن ﺑﺎﻻﭘوش را
ﻣن ﭘﺎره ﮐﺮدم واز ﻗﺳﻣت ھﺎی ﭘﺷت آن ﺑﺮای ﺧود داﻣن ﺳﺎﺧﺗم .ﺑدﯾن ﺳﺎن
روزﮔﺎر ﻣﯾﮔذﺷت .ﺷﺎھدﺧت ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﮐﻪ ﺧود ﺳﺧﺗﯽ ھﺎی زﻧدﮔﯽ را ﻟﻣس
ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺻطﻼح از دل ﮔﺮﺳﻧﻪ ﻣﯾﺂﯾد  ،ﻣﯾداﻧد ﮐﻪ ﮐﻣک ﺑﻪ ﯾک اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺗﺎج
ﭼﻘدر ارج ﻧﺎک وﭼﻘدر ﯾک ﻋﻣل اﻧﺳﺎﻧﯽ وﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ اﺳت  .ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل او ﺗﺎ
ھﻣﯾن اﮐﻧون ھم ﺑﺮای ﮐﻣک ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن وزﻧﺎن ﺑﯽ ﺳﺮ ﭘﺮﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧود را
ﺑﻪ 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
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺎﻧد.درﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد و در ﺣدود دوﺻد
ﮐﯾﻠوﮔﺮام از اﻣوال ﮐوﻣﮐﯽ را از اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﻪ طﯾﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ آﻧﮐﺷور ﺑﺎﺧود ﺑﻪ
ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل داده و ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﺣﺗﺎج ﮐﺎﺑل ﺗﻘﺳﯾم ﮐﺮده اﺳت .ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن ﺑﺮاﯾم
ﮔﻔت :ﺳﻔﺮ ﺑﺎ طﯾﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮐل اﺳت ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺻدای ﻣﺎﺷﯾن طﯾﺎره
در داﺧل طﯾﺎره ﻣﯽ آﯾد واﻧﺳﺎن را ﭼﻧﺎن ﮐﺮ وﮔﻧس ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﺗﺎ دوﺳﻪ روز ﺑﻌد از
رﺳﯾدن ﺑﺎزھم اﻧﺳﺎن ﺻدای طﯾﺎره را درﮔوش ﺧودﺣس ﻣﯾﮐﻧد .ﺧﺎﻧم ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن
اﮐﻧون ﮐﻪ ھﻔﺗﺎد وﺷش ﺳﺎل دارد ﺑﻣن ﮔﻔت ﮐﻪ ﺑﺎزھم ﻣﻘداری اﻣوال ﮐﻣﮐﯽ ﺗﮫﯾﻪ
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ﮐﺮده وﻣﯾﺧواھد آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ طﯾﺎره ﻧظﺎﻣﯽ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل ﺑدھد و ﺑﻪ
ﻣﺣﺗﺎﺟﯾن ﺗوزﯾﻊ ﮐﻧد.درﺳﺎﻟﮫﺎی ﺗﺟﺎوز ﻗﺷون ﺳﺮخ وﺳﺎﻟﮫﺎی ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎی
ﺟﮫﺎدی وطﺎﻟﺑﺎن ﺧﺎﻧم ھﻧدﯾﻪ ﺻدھﺎ ھﺰار داﻟﺮ از ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﯾﺮﯾﻪ در اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ
وﺳوﯾس وﻓﺮاﻧﺳﻪ و ﻏﯾﺮه ﮐﺷورھﺎ ﺟﻣﻊ وﺑﻪ زﻧﺎن وﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳت ﺑﻪ
ﮐﻣپ ھﺎی ﻣﮫﺎﺟﺮﯾن اﻓﻐﺎن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻓﺮﺳﺗﺎده اﺳت ﺑدون آﻧﮐﻪ ﯾﮐﺑﺎر ھم ازﺧود
ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑﺎﺷد .ﻣن اﯾن ﺑﺧش از ﮐﻣک ھﺎی اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧم ھﻧدﯾﻪ ﺟﺎن را ﺑﺎ
ﺷﺮح زﻧدﮔﯽ اش در ﻣﻘﺎﻟﻪ دﯾﮔﺮی ﻧوﺷﺗﻪ ام و درﺳﺎﯾت آرﯾﺎﯾﯽ وﺳﺎﯾت ﻓﺮدا و در
ﻣﺟﻠﻪ درد دل اﻓﻐﺎن و در ﺟﺮﯾده ﻣﺮدم ﭼﺎپ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮده ام ﺗﺎ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧدﻣت ﮔﺰاران واﻗﻌﯽ ﮐﺷور ﺧود را ﭘﺎس ﺑدارﻧد.
ﻳﺎد اﻳن ﺑﺎﻧوى ﻓداﮐﺎر و از ﺧود ﮔذر اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺷﻳر ﭘﺎک وطن
ﭘرﺳﺗﻰ را از ﻣﻠﮐﻪ ﺛرﻳﺎ ﺧورده اﺳت  ،ھﻣواره ﮔراﻣﻰ ﺑﺎد!

ثريا سديد ،فعال کمک ھای بشردوستانه:
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خانم ثريا سديد
Suraya@surayasadeed.com
ﻳﮐﻰ از زﻧﺎن ﻓداﮐﺎر و ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ ﮐﻣک ھﺎى ﺑﺷﺮ دوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﺧﺻوص اطﻔﺎل ﻳﺗﻳم ﺧﺎﻧم ﺛﺮﻳﺎ ﺳدﻳد اﺳت.ﺛﺮﻳﺎ ﺳدﻳد زﻧﻰ اﺳـت ﮐﻪ
ﺑﺎ ﺟﻣﻊ آورى ﮐﻣک از اﻓﻐـﺎﻧـﺎن ﻣﻘﻳم اﻣﺮﻳﮐﺎ و ﻣوﺳﺳﺎت ﺧﻳﺮﻳﻪ آﻧﮐﺷور،ﺧود رﻧﺞ
ﺳﻔﺮ ھﺎى طوﻻﻧﻰ را ﻣﺗﻘﺑل ﺷد وﻣﺳوﻟﻳت رﺳﺎﻧدن اﻳن ﮐﻣک ھﺎ را ﺑدوش ﮔﺮﻓت
و در دﺷوار ﮔذار ﺗﺮﻳن ﻣﺣﻼت ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺻﻳﺑت رﺳﻳده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک
ﻣﻳﺮﺳﺎﻧد.
ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎى ﺧﺳﺗﮔﻰ ﻧﺎﭘذﻳﺮ ﺧﺎﻧم ﺛﺮﻳﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣورد ﺗﻘدﻳﺮ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎى آﮔﺎه
واﻗﻊ ﺷده ،و ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻣﺮدم ﮔﺮﺳﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دردوره ﺣﮐوﻣت رﺑﺎﻧﯽ واﻣﺎرت
اﺳﻼﻣﻰ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﺷﮐوراﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ﺟﺮاﻳد و ﻣﺟﻼت اﻣﺮﻳﮐﺎﺋﻰ ﻧﻳﺰ از اﻳن ﺑﺎﻧوى
ﻣﮫﺮﺑﺎن ودﻟﺳوز اﻓﻐﺎن ﮐﻪ در راه ﺧدﻣت ﺑﻪ ھﻣوطﻧﺎن ﻣظﻠوم ﺧود  ،ﻋﺰم ﺟﺰم
ﮐﺮده ﺳﺗﺎﻳش ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد .در آن ﺟﻣﻠﻪ رﻳدرز داﻳﺟﺳت در ﺷﻣﺎره ﻣﺎه ﻣﻰ ٢٠٠٢
ﺧود از اﻳن ﺧﺎﻧم ﻓﻌﺎل اﻓﻐﺎن ﺗﻌﺮﻳف و ﺗﻘدﻳﺮ ﮐﺮده و ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت » :ﺣﺗﻰ طﺎﻟﺑﺎن
ھم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺛﺮﻳﺎ ﺳدﻳد را از ورود ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺮدﻧد ،زﻳﺮا ﻣﺮدم ﺑﻪ وى
اﺣﺗﻳﺎج داﺷﺗﻧد «.ﻣﺟﻠﻪ زﻳﺮﻋﻧوان »ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن اﻣﺮﻳﮐﺎ« ﻣﻰ ﻧوﻳﺳد » :ﻣوﺗﺮﻳﮐﻪ ﺛﺮﻳﺎ
ﺳدﻳد را از طﺮﻳق ﺗﺎﺟﻳﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﮐﺷورش )اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﻣﻳﺮﺳﺎﻧﻳد ،راه  ٦ﺳﺎﻋﺗﻪ
را در  ١٧ﺳﺎﻋت طﻰ ﻧﻣود ،زﻳﺮا از زﻣﻳن ھﺎﻳﻰ ﻣﻳﮔذﺷت ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻧﺎھﻣوار
ﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ آﺑﺳﺗن ﻣﻳن ھﺎى ﭼﻧدﻳن ﮔﺎﻧﻪ ﻧﻳﺰﺑود .ﻣﺰﻳد ﺑﺮآن ﮐﻪ ﻣوﺗﺮ ده ھﺎ ﺑﺎر
ً
ً
ﻓوﻗﺗﺎ در ﻣﺣل ﻣﺣﺎﻓظﻳن راه و
وﻗﺗﺎ
ﺧﺮاب وﺑﺎز ﺗﺮﻣﻳم ﻣﻳﮔﺮدﻳد ،ﻣﺟﺑور ﺑودﻧدﮐﻪ
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ﮐﻧﺗﺮﻟﺮھﺎى ﻣﺳﺎﻓﺮﻳن ﺗوﻗف ﮐﻧﻧد ...ﺛﺮﻳﺎ  ،درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دور دﺳت ھﺎﻧظﺮ ﻣﻰ
دوﺧت  ،ﺑﺎر ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺑﺳم ھﻣﻳﺷﮔﻰ ﻣﻳﮔﻔت  » :وطﻧم آﻧﺟﺎﺳت« !
رﻳدرز داﻳﺟﺳت از ﺧدﻣﺎت ﺷﺎﻗﻪ ﺛﺮﻳﺎ ﺳدﻳد ﺑﺮاى ﻣﺮدم ﻧﺎدارو ﮔﺮﺳﻧﻪ و
ﺳﻔﺮھﺎى طوﻻﻧﻰ ﻣﺗواﺗﺮﺧﺳﺗﻪ ﮐﻧﻧده وى ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺰارش داده  ،ﻣﻳﻧوﻳﺳد:
»ﺛﺮﻳﺎ ﮐﻪ ﻧﺗواﻧﺳت وﻳﺮاﻧﻰ وطن و ﺑدﺑﺧﺗﻰ ھﺎى ﻣﺮدم ﺧود را ﺗﺣﻣل ﮐﻧد،
ﮐﺷورش رادرﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ  ٣٤ﺳﺎل داﺷت  ،ﺗﺮک داد .ﻣﺮگ ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﻰ ﺷوھﺮش
درﺳﺎل )١٩٩٣دراﺛﺮﺣﻣﻠﻪ ﻗﻠﺑﻰ( ﺑﻪ ﺣدى ﻧﺎراﺣﺗش ﺳﺎﺧت ﮐﻪ ﮔﻔت  » :در
ظﺮف ھﻔت دﻗﻳﻘﻪ  ،زﻧدﮔﻰ ﻣن ﺑﮐﻠﻰ ﺗﻐﻳﻳﺮ ﮐﺮد ...درد و ﻏم از دﺳت رﻓﺗن او
ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﺧﺗﻰ ﻓﺷﺎرداد و ﻏﺮق اﻧدوه ﺑﻰ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎﺧت «.از اﻳن زن وطن دوﺳت
وﻓداﮐﺎر درﺳﺎل  ٢٠٠١در آﻟﻣﺎن ﺑﻪ اﺑﺗﮐﺎر ﺧﺎﻧم ﻣﺳﺗوره ھﺎﺷﻣﻰ ﺿﻣن ﻣﺣﻔﻠﻰ
ﺑﺎ ﺷﮐوھﻰ ﺗﻘدﻳﺮ ﺑﻌﻣل آﻣد و ﺑﻪ ﻋﻧوان زن ﺷﺎﻳﺳﺗﻪ ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰﻳده ﺷد.
ﻧﺎﮔﻔﺗﻪ ﻧﮔذارﯾم ﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﺛﺮﯾﺎ ﺳدﯾد دﺧﺗﺮ ﻣﯾﺮﻋﺑداﻟﻌﺰﯾﺰ واﻟﯽ ﮐﺎﺑل و ﺑﻌد
رﺋﯾس ﺿﺑط اﺣواﻻت ﻋﮫدظﺎھﺮﺷﺎه ﺑﻌد از ﺻدارت ﺳﺮدار داودﺧﺎن اﺳت و ﺑﺎ
آﻧﮐﻪ ھﻣواره درﻏم ﮐودﮐﺎن ﮔﺮﺳﻧﻪ و ﭘﺎﺑﺮھﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﭘد ،ﺧود ھﺮﮔﺰ
ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ و ﭘﺎﺑﺮھﻧﻪ ﮔﯽ را ﻧدﯾده اﺳت وﻟﯽ دارای اﺣﺳﺎس ﻋﺎﻟﯽ اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ
وﮐﻣک ﺑﻪ ھﻣﻧواﻋﺎن ﺧوداﺳت.

پروين پژواک در بارۀ خانم ثريا سديد وکتاب او مينويسد:
ﺳﺎﻟﮫﺎﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳم ﺛﺮﯾﺎ ﺳدﯾد و "ﻣوﺳﺳﮥ ﮐﻣک ﺑﻪ اطﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن"
آﺷﻧﺎ ھﺳﺗم .ﺑﺎر ﻧﺧﺳت اﺳم او را در ﮐﺎﺑل از داﮐﺗﺮ ﺑﻠﻘﯾس ﻋﻣﺮ دوﺳت ﺧوب
دوران ﺗﺣﺻﯾﻠم در اﻧﺳﺗﯾوت طب اﺑوﻋﻠﯽ ﺳﯾﻧﺎی ﺑﻠﺧﯽ ﺷﻧﯾدم .او ﺑﺎری از ﯾﮐﯽ
از ﺧﺎﻟﻪ ھﺎی ﻣﺣﺑوﺑش ﺳﺧن ﮔﻔت ﮐﻪ در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد.
آﻧﮔﺎه ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﮫﺎﺟﺮ ﮔﺷﺗم ،ﺑﺎ درﯾﺎﻓت و ﺧواﻧش ﺟﺮﯾدۀ "ﻓﺮﯾﺎد
ﺑﯾﮔﻧﺎھﺎن" ﺑﺎ ﺛﺮﯾﺎ ﺳدﯾد و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش ﺑﯾﺷﺗﺮ آﺷﻧﺎ ﮔﺷﺗم .در ﺳﺎل ۱۳۸۳
ﺧورﺷﯾدی ﺑﻪ اﺛﺮ ﺗﻣﺎس و ﺧواھش او ﻣن و ھﻣﺳﺮم ھﮋﺑﺮ ﺑﺎﻻی دو ﮐﺗﺎب
"ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺻﺣﯽ" ﯾﮐﯽ ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان و دﯾﮔﺮی ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﮐﺎر ﮐﺮدﯾم ﮐﻪ از
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ﺳوی "ﻣوﺳﺳﮥ ﮐﻣک ﺑﻪ اطﻔﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺑﺮای ﻣﮐﺎﺗب اﺑﺗداﯾﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﭼﺎپ ﺷد.
ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺛﺮﯾﺎ ﺳدﯾد را در ﺳﺎل  ۱۳۸۸ﺧورﺷﯾدی )٢٠٠٩م( ﺑﺮای
ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﮐوﺗﺎه در وﯾﺮﺟﯾﻧﯾﺎ دﯾدم .او ﻧﺳﺑت درﮔذﺷت ﭘدرم داﮐﺗﺮ ﻧﻌﻣت ﷲ
ﭘﮋواک ﺑﺎ ھﻣﺳﺮش ﻋﺰﯾﺰاﻟﺮﺣﻣن ﻗﺮﻏﻪ ﺑﺮای ﻓﺎﺗﺣﻪ ﻧﺰد ﻣﺎدرم آﻣده ﺑود .در آن
ﻟﺣظﺎت ﺑﻪ ﻗدری در ﺳوگ ﺧوﯾش ﻏﺮق ﺑودم ﮐﻪ ﺷﺎدی دﯾدارش ﺑﺮاﯾم ﻣﻣﮐن ﻧﺑود.
ﺳﭘس اﯾﻧک ﭘس از ﺳﺎﻟﮫﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺎ در رﺧﻧﻣﺎ )ﻓﯾس ﺑوک( ﺑﺮﻗﺮار ﺷد و او
ﺧواﺳﺗﺎر آدرس ﺧﺎﻧﻪ ام در ﭘﺮاگ ﮔﺷت و ﺑدﯾﻧﮔوﻧﻪ ﮐﺗﺎب "رازھﺎی ﻣﻣﻧوع" ﺑﻪ
دﺳﺗم رﺳﯾد .ﺑﺎ ﺗﺮدد و اﺟﺑﺎر ﮐﺗﺎب را ﺑﺎز ﮐﺮدم .ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳطور ﻓﺻل
اول ﮐﺗﺎب ﻣﺮا ﺣﯾﺮﺗﺰده ﺳﺎﺧت" :ھوا ﻧﮫﺎﯾت دﻟﭘذﯾر ﺑود و ﺗﺎﺑش آﻓﺗﺎب ﺑر
ﻣﺟﻧون ﺑﯾدھﺎ و ﺳﺑزه ھﺎی ﺣوﯾﻠﯽ ،ﺑﮫﺷت ﮐوﭼﮐﯽ را در ﻣﺣوطﮥ
ﺑﺎﺻﻔﺎی ﻣﻧزل ﻣﺎ در وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺑﻪ وﺟود آورده ﺑود .ﯾﮐﺷﻧﺑﻪ ﺑود و
ﻣن ﻓﺎرغ از ﺗﺷوﯾش ﮐﺎر ،ﺑﺎ ﺧواھران دﺳﺗﮔﯾر ﺷوھرم ،ﺳرﮔرم
ﺻﺣﺑت و ﺧﻧده ﺑودم .او ﺑرای ﻣﺎ ھﻣﺑرﮔر ﻟذﯾذ و ﮐﺑﺎب ﻣﺻﺎﻟﻪ دار
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﺗﮫﯾﻪ ﮐرده ﺑود".
ﻣن ﮐﻪ ﺧود را ﺑﺮای ﺧواﻧش ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺧﺳﺗﻪ ﮐن ،ﻧﯾﻣﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻧﯾﻣﻪ ﺗﺑﻠﯾﻐﯽ
و راﭘور ﻣﺎﻧﻧد از ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺎﻧم ﺳدﯾد در طول ﺑﯾﺳت ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ آﻣﺎده ﮐﺮده
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 ،ﺟذاب ﺗﺮﯾن و روان
ﺗﺮﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ اﺳت ﮐﻪ در اﯾن ﺑﺎب از ﯾک ﻧوﯾﺳﻧده اﻓﻐﺎن ﺧواﻧده ام.
ﺛﺮﯾﺎ ﺳدﯾد ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت ،ﺻﺮاﺣت و ﺷﺟﺎﻋت ذاﺗﯽ ﺧوﯾش اﯾن ﮐﺗﺎب را ﺑﻪ
ﻧﮔﺎرش درآورده و زﻧدﮔﯽ اش را ﺑﻪ روی ﮐﺎﻏذ ﻧﻘش ﮐﺮده اﺳت .در آن اﺛﺮی
از ﺧودﺳﺎﻧﺳوری ﻣﻌﻣول اﻓﻐﺎﻧﯽ دﯾده ﻧﻣﯽ ﺷود .از ﺧودﺧواھﯽ و ﻓﺮاﻣوﺷﯽ ،ﺗﺎ
ﺗﺮس و ﺷﮐﺳت ،آﻧﮔﺎه ﺷﮫﺮت و ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻣﯾﻠﯾوﻧﯽ در آن ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ ﺷده
اﺳت .ﺛﺮﯾﺎ از ﻋﺷﻘش ﺑﻪ ھﻣﺳﺮش دﺳﺗﮔﯾﺮ ﻣﯽ ﮔوﯾد .از ﺷوﺧﯽ ھﺎ و ﺳﺮﺷﺎری
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ھﺎی دوران ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﮐﻪ ﺣﺎل و ھوای ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺗﻔﺎوت از زﻣﺎن ﺣﺎل ﭼﻪ ﮐﻪ
ﺣﺗﯽ از زﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺧودم در ﺑﯾﺳت و دو ﺳﺎل ﭘﯾش ،دارد .از داﻣن ﭼﺮﻣﯽ
ﺳﺮخ ﮐوﺗﺎه ،از ﻣوﺗﺮﺳﺎﯾﮐل و از ﻋﺷق ﺑدون ﻣواﻓﻘت ﺧﺎﻧواده .از ﻣﺳﺎﻓﺮت ﺑﻪ
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 ﺗﻼش ﺷﺑﺎﻧﻪ
روزی اش در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯾﺮوزی و ﺑﮫﺮوزی ﻣﺎدی ھﻣﺮاه ﺑود .ﺛﺮﯾﺎ در اﯾن
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 ﺗﻼش ﺑﺮای زﻧدﮔﯽ
ﺑﮫﺗﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺮدم و دردھﺎی آن را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑود .ﺳﭘس ﻣﺮگ از راه ﻣﯽ
رﺳد و دﺳﺗﮔﯾﺮ ﺟوان را ﮐﻪ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﺧﺗﮐوش ،ﺑﺷﺮدوﺳت ،ھﻧﺮدوﺳت و ﻣﺗﻣﺎﯾل
ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ ﺳﺎده ﺑود ،ﭼﻧﺎن ﻧﺎﮔﮫﺎﻧﯽ ﻣﯽ رﺑﺎﯾد ﮐﻪ ﺛﺮﯾﺎی ﺟوان ﺑﺎور ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد
آﻧﭼﻪ ﮐﻪ رخ داده اﺳت ،ﺣﻘﯾﻘت دارد .ﺳﭘس ﺧﺎطﺮه ﻧوﯾﺳﯽ ﺧﺎﻧم ﺳدﯾد ھﻣﺮدﯾف
ﺑﮫﺗﺮﯾن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐﻪ ﺧواﻧده ام ﺟذاب ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﮐﺗﺎب ﺑﺎ اﯾن ﺟﻣﻼت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑد" :من صبورانه منتظر روزی ھستم که کسی در افغانستان زنجيرھای
تعصب قوم ،قبيله و زبان را بشکند و به اين حقيقت معترف باشد که "اکثريت"
عبارت از اکثريت فکری يک جامعه است که ارمان ھای مشترک دارند.
من چشم انتظار کسی ھستم که ديگر به شعار "افغانستان گورستان
امپراطوری ھاست" افتخار نکند ،چون واقعيت اين است که افغانستان گورستان
اميدھای بربادرفتۀ نسل ھای خودش است .قدرت ھای بزرگ جھان آمدند،
خوردند و بردند ،ولی تعدادی از افغان ھا بودند و ھستند که زمينه ھای را برای
آمدن بيگانه ھا فراھم کردند ....اگر بجای تکرار شعار :گر به ميدان آمدی
ميدانی ام ،بگوييم :ديگر آنجا که روم ،عاقل و فرزانه روم".
)ﭘﺮوﯾن ﭘﮋواک  ۲۰۱۳ /١٠/١٣ﭘﺮاگ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫﻪ(

ناديه ناشر ،فعال کمک ھای بشردوستانه

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢١٩

برای زنان افغانستان در آلمان

ناديه ناشر ،رئيس انجمن زنان رضاکار در آلمان
ﻧﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮدﺧﺗﺮﻣﺣﻣدﺳﺮورﻧﺎﺷﺮ )ﻣﺎﻟک ﻓﺎﺑﺮﯾﮐﮥ ﭘﺧﺗﻪ وﺗوﻟﯾد ﺻﺎﺑون و
روﻏن ﺳﭘﯾن زر در ﮐﻧدز و ھوﺗل ﺳﭘﯾن زر در ﮐﺎﺑل(،در ﺳﺎل  ۱۹۵۵در وﻻﯾت
ﮐﻧدز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗوﻟد ﺷده اﺳت .او ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را در ﻟﯾﺳﮥ ﺑﻠﻘﯾس وﻻﯾت
ﮐﻧدز آﻏﺎز ﻧﻣود و در ﻟﯾﺳﮥ ﺳورﯾﺎی ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧد .ﺑﻌداً ﺷﺎﻣل
ﭘوھﻧځﯽ ادﺑﯾﺎت ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﺷد و ھﻧوز ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺮﺳﺎﻧده ﺑودﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۱۹۷۵ﺑﺎ داﮐﺗﺮ ﺣﮐﯾم ﮐﺮﯾم ازدواج ﮐﺮد و ﻋﺎزم ﮐﺷور آﻟﻣﺎن ﮔﺮدﯾد وﺗﺎ
اﮐﻧون در آﻟﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد.
ﺧﺎﻧم ﻧﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮ در آﻟﻣﺎن ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧوﯾش را در ﺷق ﻣﯾدﯾﺎ،
رواﻧﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺮﺑﯾﻪ اداﻣﻪ داد و ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺧوﯾش را در ﻣﯾدﯾﺎ و
ً
ﺑﻌدا دو ﺳﺎل در ﺑﺧش ﮐﻣک ھﺎی اﻧﮐﺷﺎﻓﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن
ژورﻧﺎﻟﯾﺰم ﺑدﺳت آورد.
اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺳﺋوول دﻓﺗﺮ ﺧدﻣت ﻧﻣوده اﺳت .ﺧﺎﻧم ﻧﺎدﯾﻪ از  ۲۰ﺳﺎل ﺑﻪ
اﯾﻧطﺮف ﻣﻧﺣﯾث ژورﻧﺎﻟﯾﺳت در ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون رادﯾوی آﻟﻣﺎن و ﺳوﯾس
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ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
 ۲۳ﺳﺎل ﻗﺑل ﺧﺎﻧم ﻧﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﮔﺮوھﯽ از زﻧﺎن ﺧﯾﺮﺧواه و ﻓﻌﺎل اﻓﻐﺎن
ﻣﻘﯾم ﺟﺮﻣﻧﯽ را ﺑﺮای ﮐﻣک ﺑﻪ زﻧﺎﻧﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در داﺧل ﮐﺷورﺑطور
رﺿﺎﮐﺎر دورھم ﺟﻣﻊ ﻧﻣود واﻧﺟﻣن ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی رﺿﺎﮐﺎر را ﺑﻧﯾﺎد ﮔذاﺷت و از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ ﺣﺎل آن اﻧﺟﻣن را ھداﯾت ورﯾﺎﺳت ﻣﯾﮐﻧد.
اﻧﺟﻣن زﻧﺎن رﺿﺎﮐﺎر آﻟﻣﺎن ﯾﮐﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ دار ﺗﺮﯾن اﻧﺟﻣن ھﺎی ﺧﯾﺮﯾﮥ
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در ﺧﺎرج اﺳت ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧود را درﻋﺮﺻﻪ ھﺎی
ﻣﺧﺗﻠﻔﮥ از ﺗﺎﺳﯾس ﻣﮐﺎﺗب ﺣﺮﻓوی و ﺳواد آﻣوزی ﺗﺎ ﺗﮫﯾﮥ ﮐﺎر ھﺎی دﺳﺗﯽ وﺳوزن
دوزی ﺑﺮای زﻧﺎن ﻣﺣﺗﺎج ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯾﮐﻧد.
ﺧﺎﻧم ﻧﺎدﯾﻪ ﻧﺎﺷﺮ ﺑﺎ ﮔﺮوپ ۱۴زن ﺧﯾﺮﺧواه اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن از  ۲۳ﺳﺎل
ﺑﻪ اﯾن طﺮف ،در ﭘﮫﻠوی ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷﺮی ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ھﻣوطﻧﺎن ﻓﻘﯾﺮ و
ﻣﺣﺗﺎج در اﻣور ﮔوﻧﺎﮔون ،زﻣﯾﻧﮥ ﮐﺎر و ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت را ﺑﺮای آن ﺑﯾﻧواﯾﺎن در ﭘﺷﺎور
و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﯾﺳﺮ ﻧﻣوده اﺳت.
اﯾن اﻧﺟﻣن ﮐﻪ ﻣﺎھﺎﻧﻪ  ۸۰ﻓﺎﻣﯾل ﻣﺣﺗﺎج اﻓﻐﺎن را ﮐﻣک ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،اﺿﺎﻓﻪ از
 ۳۰۰۰ﺷﺎﮔﺮد در ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﮥ ﺷﺎن در ﻣﮐﺎﺗب ،آﻣوﺧﺗن ﺧﯾﺎطﯽ و ﺧﺎﻣک
دوزی ﺗﺣﺻﯾل و ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺻﺎرف  ۱۴ﭘﺮوژۀ ﻓﻌﺎل
ﺑﺮ ﻋﮫدۀ اﺗﺣﺎدﯾﻪ ﺑوده از ﺗﺎدﯾﮥ ﻣﻌﺎش و ﮐﺮاﯾﻪ ﺗﺮاﻧﺳﭘورت ﻣﻌﻠﻣﯾن ،ﺗﺎ ﺗﮫﯾﻪ ﻣواد
درﺳﯽ وﻣﺎﺷﯾن ھﺎی ﺧﯾﺎطﯽ ،ﺑﺮای ۱۶۰ﻧﻔﺮ ﮐﺎرﮐﻧﺎن اﺗﺣﺎدﯾﻪ در ﭘﺷﺎور و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ھﻣﻪ ﺑﺮ دوش اﻧﺟﻣن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
اﺗﺣﺎدﯾﮥ ھﻣﮐﺎران ﻓﻌﺎﻟﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗت و ﻣﺳﺋوﻟﯾت از ﭘﺮوژه ھﺎ و طﺮز
ﮐﺎر ھﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﻧﺟﻣن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﭘﺷﺎور دﯾدار وﻣﺮاﻗﺑت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ،از
آن ﺟﻣﻠﻪ ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮ ﺷﺎﺟﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑدﻓﻌﺎت ﺑﻪ ھﻣﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﻪ
ﺳﺮﮐﺷﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ،ھﻣﭼﻧﺎن ﻣؤظف ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺷﺎت ﮐﺎر دﺳﺗﯽ و ھﻧﺮ زﯾﺑﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﭘﯾﺷﺑﺮد ﻣﺻﺎرف اﺗﺣﺎدﯾﻪ طﯽ ﺑﺮﮔﺰاری ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ،ﺑﻪ
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ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷود .اﯾن ﻋﻣﻠﯾﻪ ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﺗور و ھﻧﺮ اﻓﻐﺎﻧﯽ ،دﻗﯾﻘﺎً
ﺧدﻣت ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﮔﺮدد.
اﻣﺳﺎل ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮥ اﺳﻔﺑﺎر ﻟﻐﺰش زﻣﯾن در ﺑدﺧﺷﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن در
ﻏﺰﻧﯽ ،اﻧﺟﻣن ﻣؤﻓق ﺑﻪ ﺗوزﯾﻊ ﻟﺑﺎس و  ۴۵ﺗن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺮای  ۴۰۰۰ﻧﻔﺮ
ﻣﺳﺗﺣق و ﻣﺣﺗﺎج ﮔﺮدﯾد .از آﻏﺎز ﮐﺎر اﺗﺣﺎدﯾﻪ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل  ۹۰ﭘﺮوژۀ ﺑﺰرگ و ﮐوﭼک
در وﻻﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷده و ﮐﻣک ھﺎی آن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت
رﺳﺎﻧده ﺷده اﺳت ،از آﻧﺟﻣﻠﻪ اﻋﻣﺎرﻣﮐﺎﺗب ،ﭘﺮوژه ھﺎی آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه،
اﯾﺟﺎد ﻣؤﺳﺳﺎت ﺧﯾﺎطﯽ ،ﭘﺮوژه ھﺎی ﻣﺗداوم رﺳﺎﻧﯾدن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯾل
ھﺎی ﻣﺳﺗﺣق را ﻣﯾﺗوان ﻧﺎم ﺑﺮد.
در آﻟﻣﺎن در اﺿﺎﻓﻪ از  ۳۰ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﻠﺗوری در ﻣﺮاﮐﺰ
ﺑﺰرگ ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﺑﺮای ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮐﺎﺗب ﻣﺧﺗﻠﻔﮥ آﻟﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﮐﻣک ﻧﻣودن ھﺰاران
اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﯾﻣﯾﻧﺎر ھﺎ و ﻧﻣﺎﯾﺷﮔﺎه ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺷﺮﮐت ﻣﯾﮐﻧﻧد ،اﺗﺣﺎدﯾﻪ ﺳﮫم
ﻓﻌﺎل ﮔﺮﻓﺗﻪ وﻣﯾﮔﯾﺮد  .در آﻟﻣﺎن ﺳﻪ ﻣﮐﺗب ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان در ﮐﺎﺑل و ﭘﺷﺎور ارﺗﺑﺎط
دوﺳﺗﯽ داﺷﺗﻪ و ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را از راه دور ﭘﯾش ﻣﯾﺑﺮﻧد .ﺑدﯾن طﺮﯾق
اﺗﺣﺎدﯾﮥ زﻧﺎن رﺿﺎﮐﺎر اﻓﻐﺎن در آﻟﻣﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﻌﺎرف و ﮐﻠﺗوری و ﮐﻣک
ھﺎی ﺑﺷﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮ از دو دھﻪ در ﺧدﻣت ﻗﺷﺮ ﻣﺣﺗﺎج اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻧگ دﯾده و وﯾﺮان
ﺧوﯾش ﻣؤﻓﻘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ماللی موسی نظام ،فعال سياسی ومدافع حقوق زنان

ﯾﮐﯽ از ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﻣداﻓﻊ ﺳﺮﺳﺧت ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺧﺎﻧم
ﻣﻼﻟﯽ ﺟﺎن ﻧظﺎم ﻣﻘﯾم اﻣﺮﯾﮐﺎ اﺳت .ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﯾﮐﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﮐﻣک ھﺎی
ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ از ﺳﺎل ٢٠٠٣ﻣؤﺳﺳﮥ اطﻔﺎل آﺷﯾﺎﻧﻪ را ﺗﺎ ﺣﺎل ﺑﺣﯾث
ﺳﭘﺎﻧﺳﺮﺷپ اداره و ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧد .درﺗﺎرﯾﺦ  ١٧اﮐﺗوﺑﺮ ﺳﺎل ﺟﺎری وی ﻣﺑﻠﻎ
 ١٣٤٦٠داﻟﺮرا ﺑﺮای ﻣوﺳﺳﮥ ﺧﯾﺮﯾﮥ آﺷﯾﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮ ﻣﺣﺎﺳﺑﮥ
ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ھﺮ طﻔل ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺑﻠﻎ  ٢٨٠ﺗﺎ  ٣٠٠داﻟﺮ ﺳﭘﺎﻧﺳﺮ ﻣﯾﮔﺮدد.
ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ﻣوﺳﺳﮥ آﺷﯾﺎﻧﻪ از ھﻣﺎن آﻏﺎز ﺷﮐﺳت طﺎﻟﺑﺎن
ﺑﻪ ﮐﻣک ﺧﺎﻧم » روﻻ ﻏﻧﯽ« ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی رﺿﺎﮐﺎراﻧﮥ ﻓوق اﻟﻌﺎده ای ﺑﻪ اﯾن
ﻣؤﺳﺳﮥ اطﻔﺎل ﮐوﭼﻪ ﮔﺮد ﮐﺎﻣﻼً اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود ،ﻓﻌﺎل و واﺑﺳﺗﻪ ﮔﺮدﯾد .ﺗﺎ ﺑﺣﺎل
 ٣٥٠طﻔل در  ١٤ﮔﺮوپ ﻣﺧﺗﻠﻔﻪ در ﻣﮐﺎﺗب آﺷﯾﺎﻧﻪ در ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ ﮐﻣک ھﻣوطﻧﺎن
ﺧﯾﺮﺧواه ﺟﻣﻊ ﻧﻣوده ام .ﭘول ھﺮ طﻔل ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮد ﺗوﺳط ﻣؤﺳﺳﻪ درﯾﺎﻓت و طور
ﻣﻌﺎش ،ھﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﻌﻠﻘدار طﻔل داده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ راﺿﯽ ﺷود ﻓﺮزﻧد را دوﺑﺎره ﺑﻪ
ﮐوﭼﻪ ﺑﺮای ﮔداﯾﯽ ﻧﻔﺮﺳﺗد .از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﻪ اﯾﻧطﺮف ﺗﻌدادی ﺷﺎﮔﺮدان آﺷﯾﺎﻧﻪ از
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ﻟﯾﺳﻪ ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾده در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ دو ﮐﺎر ﻣﺳﻠﮐﯽ را ھم آﻣوﺧﺗﻪ اﻧد ،در ﺳﺎﺣﮥ ﮐﺎر ﯾﺎ
ﺷﺎﯾد ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ داﺧل ﻣﯾﮔﺮدﻧد.
اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺧداوﻧد درﻏﺮﺑت ﻣﺮا ﻻﺋق ﭼﻧﯾن ﯾک ﮐﺎر ﮐوﭼک ﺑﺮای
ھﻣوطﻧﺎن ﻧﮫﺎﯾت ﻣﺣﺗﺎج داﻧﺳﺗﻪ اﺳت.
اﯾﻧک ﭘﯾﺎﻣﯽ ھم از آﻣﺮ آﺷﯾﺎﻧﻪ از ﮐﺎﺑل ،اﻧﺟﻧﯾﺮ ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف در روز ﻗﺑل
از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دورۀ دوم از ﮐﻧﻔﺮاﻧس ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ داﮐﺗﺮ اﺷﺮف ﻏﻧﯽ:
اﻣﺷب داﮐﺗﺮ ﺻﺎﺣب اﺷﺮف ﻏﻧﯽ ﮐﻧﻔﺮ اﻧس داﺷت ﺑﺮای ﺳواﻻت اﻓﺮاد
ﻣﺧﺗﻠف ﺟواب ﻣﯾداد .ﺷﺧص در ﻣورد ﻣﺷﮐﻼت اطﻔﺎل ﺳوال ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﭘﻼن
ھﺎی ﺑﺮای اطﻔﺎل ﮐوﭼﻪ و ﺑﺎزار دارﯾد ؟ از ﭘﺮوﮔﺮام ﺳﮐول ﺳﭘﺎﻧﺳﺮﺷپ ﺷﻣﺎ
ﻧﻣوﻧﻪ اورد  .ﮐﻪ ﯾک ﺷﺧص ﻣﯾﺗو اﻧﻧد ﻣﺎ ﻧﻧد ﺧو اھﺮ ﻣﻼل ﻧظﺎم ﮐﻪ ﯾک ﺳﯾﺳﺗم
ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯾم اطﻔﺎل اﯾﺟﺎد ﮐﺮده ،ﺗﻌداد زﯾﺎد اطﻔﺎل را در ﻣﮐﺎ ﺗب ﺷﺎ ﻣل ﮐﺮده
ﻣﯾﺗواﻧﻧد  .اﮔﺮ دوﻟت ﻧﯾﺰ از اﯾن ﮔوﻧﻪ طﺮح ھﺎ ﺣﻣﺎ ﯾت ﮐﻧد و ازان ﭘﻼن اﺳﺗﻔﺎده
ﻧﻣﺎ ﯾد  .ﺑﺮای ھﻣﻪ اطﻔﺎل ﮐﺷور دوﻟت ﻣﯾﺗواﻧد زﻣﯾﻧﻪ ﺗﻌﻠﯾم وﻣﺣﺎ ﻓظت را ﻣﺳﺎ
ﻋد ﺳﺎزﻧد.
ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ھم ﻗﺎﻧون دان اﺳت وھم ﺣﻘوق دان وھم از ﺟﻧس
زن اﺳت .زﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎﺳت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺟﺎﻧب ﻣﺮدان ﻣورد ﺳﺮﮐوب
واﺟﺣﺎف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ واز ھﺮﻧوع ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود ﻣﺣﺮوم ﺷده اﺳت وﺗﺎ
ھﻧوز ھم از ﺣﻘوق ﺑﺮاﺑﺮی ﺑﺎ ﻣﺮدان وﻧﯾﺰ از ازادی ﺑﯾﺎن ﻣﺣﺮوم ھﺳﺗﻧد.وی از
زﻣﺮه زﻧﺎن آﮔﺎه و ﻣﺑﺎرزاﻓﻐﺎن اﺳت ﮐﻪ درد زﻧﺎن وﻣﺎدران اﻓﻐﺎن را ﺑدرﺳﺗﯽ
اﺣﺳﺎس ﻣﯾﮐﻧد و ﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯽ ﻗوی ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘوق زن ﻣﯽ ﭘﺮدازد وﻧﺎﻗﺿﯾن
ﺣﻘوق زن دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ھﻣواره ﺑﺎ ﻧوک ﻗﻠﻣش اﻓﺷﺎ ورﺳوا ﻣﯾﮐﻧد .
ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ،ﻣﺑﺎرزه ﺑﺮﺿد ﺟﻧﺎﯾـﺎت ﺟﻧﮔـﯽ وﻣﺎﻓﯾـﺎی ﺟﻧـگ ﺳـﺎﻻران
وﻓــﺳﺎد اداری را از طﺮﯾــق ﺑﻠﻧــدﮐﺮدن ﺻــدای اﻋﺗــﺮاض وارﺳــﺎل ﻧﺎﻣــﻪ وﭘﯾــﺎم
وﻧوﺷﺗن ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗدرﺗﻣﻧد ذﯾدﺧل دراﻣوراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﻣﺧﺗص ﺑﻪ ﯾگ ﮔـﺮوه ﺧـﺎص
وﯾﺎ ﺣﺰب ﺧﺎص ﻧداﻧﺳﺗﻪ ،ﺑﻠﮐﻪ آﻧﺮا وظﯾﻔﻪ ﻣﻠﯽ ووﺟداﻧﯽ ھﺮﻓﺮد وطﻧﭘﺮﺳت در
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ھﺮﮐﺟﺎی ﮐﻪ ﺑﺎﺷد ﻣﯾداﻧد.
ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم ﻓﺮزﻧد ﻣﺮﺣـوم ﺟﻧـﺎب ﻣوﺳـﯽ ﺧـﺎن ﻗﻧـدھﺎری در
ﺳﺎل  ١٩٤٢ﻣﯾﻼدی در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺑدﻧﯾﺎ آﻣده ،ﺗﺣﺻﯾﻼت اﺑﺗـداﺋﯽ و ﺛـﺎﻧوی را در
ﻟﯾﺳﻪ ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻼﻟﯽ در ﺳﺎل ١٩٦٠م ﺑﻪ اﻧﺟـﺎم رﺳـﺎﻧﯾده اﺳـت .ﺑﻌـد از ﻓﺮاﻏـت از
ﺷﺎﮔﺮدان اﺳﺗﺎد ﻏـوث اﻟـدﯾن ﻧﻘـﺎش
ﻣﮐﺗب ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗن ھﻧﺮ ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑﻪ ﮔﺮوپ
ِ
ﻣﺷﮫور ﮐﺷور ﭘﯾوﺳت و در ﭘﮫﻠوی آن ﺑﺮای ﺗﻘوﯾﻪ ﻟﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی ﻣدت دو ﺳـﺎل
ﮐورس ھﺎی ﺗوآﻣﯾت ﻓﺮاﻧﺳﻪ”  ”Alliance Françaiseرا ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﺗوری
ﻓﺮاﻧﺳﻪ در ﮐﺎﺑل داﯾﺮ ﺑود ،ﺗﻌﻘﯾب ﮐﺮد.
از ﺟﺎﻧب دﯾﮔﺮ ﭼون ﻋطﺷﯽ ﺑﺮای آﻣوﺧﺗن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻔﺮطﯽ ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ
داﺷت ،ﺑﺮای ﻓﺮاﮔﺮﻓﺗن ادﺑﯾـﺎت دری و اﺳﺎﺳـﺎت ﺻـﺮف و ﻧﺣـو ﻋﺮﺑـﯽ ،ﺑطـور
ﭘـوھﻧﺣﯽ ادﺑﯾـﺎت و ﻋﻠـوم ﺑـﺷﺮی ﭘوھﻧﺗـون ﮐﺎﺑـل ﮔﺮدﯾـد و در ﭘــﺎی
ﺳـﺎﻣﻊ ﺷـﺎﻣل
ً
اﺳﺗﺎداﻧﯽ ﺷﮫﯾﺮی ﭼون داﮐﺗﺮﻋﺑداﻻﺣﻣد ﺟﺎوﯾد و ﻏـﻼم ﺻـﻔدر ﭘﻧﺟـﺷﯾﺮی
دروس
ِ
ِ
ﻧﺷﺳت .و در ﭘﮫﻠوی آن ﺑﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﻧوﺷﺗن داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﻣﺻﺮوف ﮔﺮدﯾد.
ﺗﺎﺑﻠوی " ﺷﻣﻊ و ﭘﺮواﻧﻪ " او در ﺳﺎل ١٩٦٠م ﺑﺮﻧـده ﺟـﺎﯾﺰه دوم " رﺳـم
ﮐوﺗـﺎه او در
ﭘﻧﺳﻠﯽ" ﻧﻘﺎﺷـﺎن آﻣـﺎﺗور ﮐﺎﺑـل ﺷـﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷـد .ھﻣﭼﻧـﺎن داﺳـﺗﺎن ھـﺎی
ِ
ﭘﺎورﻗﯽ ھﺎی روزﻧﺎﻣﻪ اﻧﯾس ھﺮ ﭘﻧﺟﺷﻧﺑﻪ ھﻔﺗﻪ وار ﭼﺎپ ﻣﯽ ﺷد .داﺳﺗﺎن" ﻧﯾم ﺗﺎج
ِ
ھوس" وی درھﻣﯾن ﺳﺎل ﻣوﻓق ﺑﻪ اﺧذ ﺟﺎﯾﺰه اول داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﮔﺮدﯾد .اﯾـن
ﻧوﺷﺗﻪ ِﻋﻼوه از اﯾﻧﮐﻪ زﯾﻧت ﺑﺧش ﺟﺮاﯾد و ﻣﺟﻼت داﺧل ﮐﺷور ﮔﺮدﯾـده ﺑـود در
ﺑﻌﺿﯽ ﻧﺷﺮات و ﮐﺗب ﻓﺎرﺳﯽ ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﻣﺎ اﯾﺮان اﻧﻌﮐـﺎس ﯾﺎﻓـت ،از ﺟﻣﻠـﻪ
در ﮐﺗﺎب "داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن" ﺗﺄﻟﯾف ﻣﺣﻣود ﺧواﻓﯽ طﺑﻊ ﻣﺷﮫد اﯾﺮان.
ـوھﻧﺣﯽ ﺣﻘــوق و ﻋﻠــوم
ﻣﻼﻟــﯽ ﻣوﺳــﯽ در ﺳــﺎل  ١٩٦٣ﻣــﯾﻼدی ﺷــﺎﻣل ﭘـ
ً
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﮔﺮدﯾـد ،و در ﺳـﺎل ١٩٦٦م ﺑـﻪ اﺧـذ دﭘﻠـوم ﻟﯾـﺳﺎﻧس از آن
ﭘوھﻧﺣﯽ ﻣوﻓق ﺷد.
ً
ـوق
ﻣﻼﻟـﯽ ﻣوﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺳﺑت اوﺿـﺎع ﻧـﺎ ﺑـﺳﺎﻣﺎن اداری در
ً
ﭘـوھﻧﺣﯽ ﺣﻘـ ِ
آﻧوﻗت ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺷﻣول در ﮐدر ﻋﻠﻣﯽ و ﺗدرﯾﺳﯽ در ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ را ﻧﭘذﯾﺮﻓت ﺑﻠﮐﻪ از
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ﭘذﯾﺮﻓﺗن ﺑورس ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺳﻪ در ﯾوﻧﯾورﺳﯾﺗﯽ "ﺳورﺑون"  ،ﻧﯾﺰ اﻣﺗﻧﺎع ورزﯾد.
ﻣﻼﻟــﯽ ﻣوﺳــﯽ ﭘــس از ﻓﺎﺟﻌــﻪ ﮐودﺗــﺎی ﻣﻧﺣــوس و ﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﺮ اﻧــداز ﺛــور
١٣٥٧ھـ ش ،ﺑﻌد از ﯾک دوره ﺣﺑس ھﻣﺳﺮش ﺷﺎﻏﻠﯽ اﻣﺎن ﷲ ﻧظﺎم و ﺧﺷوﻧت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ"ﺧﻠق و ﭘﺮﭼم" ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮک وطن ﮔﺮدﯾد ﮐـﻪ در ﻗـدم اول
ھﺎی رژﯾم
ِ
وارد ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ﺳﭘس ﻋﺎزم اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن و ً
ﺑﻌدا رھﺳﭘﺎر اﺿﻼع ﻣﺗﺣده اﻣﺮﯾﮐـﺎ ﺷـد.
ﮐﺎﻟﺞ
او در ﺳﺎل ١٩٨١م ﺑﻪ ﻣﻧظور ﻓﺮاﮔﯾﺮی ﻣﻧﺟﻣﻧت ﻣﺳﺎﻓﺮت و ﺗورﯾﺰم ،ﺷﺎﻣل
ِ
ورﺟﯾﻧﯾﺎی ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮔﺮدﯾد ،و ﺑﻌد از اﺧذ دﯾﭘﻠـوم در ﯾﮐـﯽ از ﺗـﺮاول اﯾﺟﻧـﺳﯽ ھـﺎی
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 .
ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم اﮐﻧون دوﺑﺎره ﻗﻠم ﮔﺮﻓﺗﻪ و در ﮐﻧـﺎر ﻧوﯾـﺳﻧدﮔﺎن وطـن
دوﺳت در ﻣﺳﯾﺮ دﻓﺎع از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﻠـﯽ اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن دﺳـت ﺑﮐـﺎر ﺷـده اﺳـت .از ﻗﻠـم
ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﯾش از ٢٢٧ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺗﺣﻠﯾل ﺳﯾﺎﺳﯽ واﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﻣـﺳﺎﯾل دﻓـﺎع
از ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺗﻧﮫﺎ در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳـﯾده اﺳـت.
ﮐﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" ﺑﮐﻣک و رھﻧﻣﺎﺋﯽ ھﻣوطﻧﺎن ﺧوﯾش در ﺳﺎﺣﺎت
او ﺑﻪ ﺻﻔت” رﺿﺎ ِ
اﻣور ﻣﺳﮐن ،اﻣﺗﯾﺎزات ﺑﯾﻣـﻪ ﺻـﺣﯽ و ﻏﯾـﺮه اﺣﺗﯾﺎﺟـﺎت اﺟﺗﻣـﺎﻋﯽ ﺷـﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾـت
ِ
ﻣﯾﮐﻧد.
ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳﯽ ﻧظﺎم دو ﭘﺳﺮ و ﯾک دﺧﺗﺮ دارد ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ دارای ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﻋﺎﻟﯽ ھﺳﺗﻧد.

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٢٦

ناديه قانع ،الگوئی از سخت کوشی وتالش ومقاومت!
ﯾﮐﯽ از زﻧﺎن ﻓوﻻدﯾن ﻋﺰم اﻓﻐﺎن ﺧﺎﻧم ﻧﺎدﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ  ،ﻓﻌﻼً ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن اﺳت
ﮐﻪ ﺷﻧﯾدن ﺳﺮﮔذﺷت ﺣﯾﺮت آور اﯾﺷﺎن ﻧﺎم ﮐﺗﺎب " ﭘوﻻد ﭼﮔوﻧﻪ آﺑدﯾده ﺷد؟"
را در ﯾﺎد اﻧﺳﺎن ﺗداﻋﯽ ﻣﯾﮐﻧد .درﻧظﺮداﺷﺗم ﺗﺎ ﺳﺮﮔذﺷت اﯾن ﺧﺎﻧم ﭘﺮطﺎﻗت
وﻣﺻﻣم را از زﺑﺎن ﺧودﺷﺎن دراﯾﻧﺟﺎ درج ﮐﻧم
وﻟﯽ ﻣوﻓق ﺑﻪ درﯾﺎﻓت آن ﻧﺷدم  .ﺻﺮف ﭘﯾﺎﻣﯽ را
ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺷﻧﯾدن ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ او در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن ،ﻋﻧواﻧﯽ ﮔﺮداﻧﻧده ﺳﺎﯾت اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن
آﻧﻼﯾن ﻓﺮﺳﺗﺎده ام دراﯾﻧﺟﺎ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯾدھم .اﯾن زن
ﭘﺮطﺎﻗت ،ﺑﻪ ﻧﺳﻠﯽ ﺗﻌﻠق دارد ﮐﻪ در دوران
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﮥ زﻧدﮔﯽ
ﮔذاﺷﺗﻪ واز ﻣﮐﺗب وﻣﺣﯾط اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧود ﺗﺎﺛﯾﺮ
ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ اﺳت.
ﻣن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺧﺎﻧم آھﻧﯾن اراده وﺑﺳﯾﺎر اﺳﺗوار اﻓﻐﺎن ﻧﺎدﯾﻪ ﺟﺎن ﻗﺎﻧﻊ را
ﺷﻧﯾدم.از ﺻﺣﺑﺗﮫﺎ وﺟﻣﻼت اﯾن ﺧﺎﻧم ،ﺻﺑﺮو ﺷﮐﯾﺑﺎﺋﯽ وﺷﮫﺎﻣت ﯾک زن اﻓﻐﺎن
اﺳﺗﺷﻣﺎم ﻣﯾﺷود .ﺑﯾﺎن اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺳﭘﺎس ﻣﻧدی او از ﺗوﺟﻪ ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ وﻣﻠﮐﻪ
ﺛﺮﯾﺎ در ﺣق زن اﻓﻐﺎن  ،ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ آﮔﺎھﯽ اﯾن ﺧﺎﻧم از ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮫﺿت زن در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .درﻋﯾن ﺣﺎل وی ﺑﺧﺎطﺮ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﮐﺷور
ھﻧوز ﭘﺎی ﻣﻧﺣوس ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﺎن ﺟﮫﺎدی ﮔذاﺷﺗﻪ ﻧﺷده ﺑود ،ھﯾﭼﮔون ﺗﺑﻌﯾض
وﺗﻌﺻب ﺟﻧﺳﯾﺗﯽ و ﻧﮋادی وﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ در ﻣﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎن وﺟود ﻧداﺷت.
ازاﯾن ﮔذﺷﺗﻪ وی ﺧﺎطﺮات زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺎ ﭼﻧﺎن ﺻﻼﺑت وھﯾﺑت ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد،
ﮐﻪ ﺷﻧوﻧده را ﺑﯽ درﯾﻎ وادار ﺑﻪ ﺷﻧﯾدن ﺣﺮف ھﺎ وﭘﯾﺎم ﺧودش ﻣﯾﺳﺎزد .ﻣن ﺑﻪ
وﺟود ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧم آھﻧﯾن ﻋﺰم اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯾﮐﻧم وآﻓﺮﯾن ﺑﻪ ﻣﺎدرو ﭘدری ﻣﯾﮔوﯾم ﮐﻪ
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ﭼﻧﯾن ﻓﺮزﻧدی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارزاﻧﯽ داﺷﺗﻪ اﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺷﮐﻼت زﻧدﮔﯽ دﺳت وﭘﻧﺟﻪ ﻧﺮم
ﮐﻧد .او ﺑﺎ ھﯾن روﺣﯾﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ آﻟﻣﺎن ﺑﺎ ر ﺳﺧﺗﯽ ھﺎ وﻧﺎھﻧﺟﺎرﯾﮫﺎ را ﺑدوش
ﮐﺷﯾده ودر اﯾن ﮐﺷور درﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ﻣﺷﮐل ﭘﺳﻧد آن ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺧود را ﺑﺣﯾث ﯾک
زن ﺗواﻧﺎ و ﭘﺮطﺎﻗت اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻧد .اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾد از ﭼﻧﯾن زن
ﺑﺎﻋﺰم و ﭘﺮ ﺷﮫﺎﻣﺗﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧﻧد و ﺑﺮای ﺳﺧﻧﺮاﻧﯽ وی در ﻣﺣﻔﻠﯽ ﮐﻪ روز اول
اﮐﺗوﺑﺮ در ﻓﺮاﻧﮐورت در ﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ﺑﺮوﻧد و ﻓﺮزﻧدان ﺧود را ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﺧود
ﺑﺑﺮﻧد ﺗﺎ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی اﯾن ﺧﺎﻧم ﯾﺎد ﺑﮔﯾﺮﻧد و او را ﺑﺣﯾث اﻟﮔوی طﺎﻗت و
ﺗﻼش و ﭘﯾﺷرﻓت در زﻧدﮔﯽ ﺧود ﺳﺮﻣﺷق ﻗﺮار ﺑدھﻧد .زﻧده ﺑﺎد ﻧﺎدﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ
ﺑﺰرﮔوار ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن ﮐﺗﺎب ﺧﺎطﺮات ﺧود ﺳﺮاﻓﻐﺎﻧﮫﺎ را در آﻟﻣﺎن ﺑﻠﻧد ﺳﺎﺧت.
ﻣن درﻧظﺮدارم ﺗﺎ ﺳﺮﮔذﺷت وﺳواﻧﺢ اﯾن ﺧﺎﻧم را در ﮐﺗﺎب )ﺳﯾﻣﺎی زﻧﺎن ﻧﺎﻣدار
اﻓﻐﺎن( درج ﮐﻧم .اﻣﯾدوارم ﺑﻪ وی ﭘﯾﻐﺎم ﺑدھﯾد ﮐﻪ ﺳﺮﮔذﺷت زﻧدﮔﯽ ﺧود را از
طﺮﯾق اﯾﻣﯾل ﺑﻪ زﺑﺎن دری ﺑﺮاﯾم ارﺳﺎل ﮐﻧد.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ اول اﮐﺗوﺑﺮ ٢٠١٠

ﺑﺎ ﻋﺮض اﺣﺗﺮام .
ً
اﺧﯾﺮا ﺳﺎﯾﺗﯽ ﺑﺎزﮐﺮده وﺧود را در ﺻﻔﺣﮥ اول آن ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯾﮐﻧد:
ﻧﺎدﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ
"ﻣن ﯾک آﻟﻣﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن اﻻﺻل ھﺳﺗم"
از ﮔدی ﭘﺮان ﺳﺎزی ﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﻣؤﺳﺳﻪ ﺷدن از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺑﺮاﯾﺗﺎن
ﺧوش آﻣدﯾد ﻣﯽ ﮔوﯾم.ﻧﺎم ﻣن ﻧﺎدﯾﻪ ﻗﺎﻧﻊ اﺳت.ﺑﺳﯾﺎر ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯽ ﺷوم ﮐﻪ ﺷﻣﺎ را
در وﺑﺳﺎﯾت ﺧود ﺧوش آﻣدﯾد ﺑﮔوﯾم .ﻣﯽ ﺧواھم ﻣﻘداری از ﻣطﺎﻟب را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ در
ﻣﯾﺎن ﮔذارم.
ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﻌﺎر زﻧدﮔﯽ ام را ﮐﻪ اﯾن اﺳت:
" آﻧﭼﻪ در زﻧدﮔﯽ اﺳت ﺑﺎﯾد از آن ﺑدﺳت آورد".
ﭼﺮا ﻣن ﺑﺮای ﺷﻣﺎ اﯾن ﺟﻣﻼت را ﻣﯽ ﻧوﯾﺳم؟
راه و ﺳﺮﻧوﺷﺗم ،ﻣﺮا از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﺳﺮزﻣﯾن ﮐودﮐﯽ و ﻧوﺟواﻧﯽ ام ﺑﺎ
ﯾک ﻓﺮار ﭘﺮ از ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺳوی آﻟﻣﺎن ﮐﺷﺎﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑﻪ ﻓﺮاﻧﮐﻔورت
رﺳﯾدم  ،ھﯾﭻ ﭼﯾﺰی ﻧداﺷﺗم.
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ﻣن زﻧدﮔﯽ را ﮐﺎﻣﻼ از اول آﻏﺎز ﮐﺮدم.زﯾﺮا ﯾک ھدف در ﺑﺮاﺑﺮم ﻗﺮار
داﺷت :ﻣﯽ ﺧواﺳﺗم از زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد ﺧود ﭼﯾﺰی ﺑﺳﺎزم .ﮐﻪ ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ آن را ﮐﻪ
ﻣﯾﺧواﺳﺗم ﺑدﺳت آوردم .در ﺑﺮاﺑﺮ وظﺎﯾﻔﯽ ﺑﯽ ﺣد وﺣﺻﺮی ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠم ﻗﺮار
داﺷﺗﻧد ،ھﺮﭼﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺗﻼش ﮐﺮدم ﺗﺎ ﺗواﻧﺳﺗم ﺑﻌﻧوان ﯾک ﺻﺎﺣب ﻣؤﺳﺳﻪ ﻣؤﻓق
ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ ﺷوم ،ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ اﻣﺮوز در آن ﻣوﻗﻌﯾت ﻗﺮار دارم .از ﻗﺮﯾب ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل
ﺑدﯾﻧﺳو ﺧدﻣﺎت ﭘﺮﺳﺗﺎری دارای ﺳطﺢ ﺑﺎﻻی ﻓﺮھﻧﮔﯽ را ﮐﻪ ﺧودم ﺗﺄﺳﯾس ﮐﺮده
ام،اداره ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم.
در ﮐﻧﺎر ﮐﺎر ﺣﺮﻓوی ،ﺗﻌﮫد اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ھم ﺑﺻورت ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﯾﯽ در زﻧدﮔﯽ
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﺗﻌﮫد در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ در ﻗﻠب
ﻣن ﻧﻘش ﻣﮫم ﺧود را دارد.
ﻣن ﺟﺎی دارﻧد.اﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﯾﻧﺎن ﺑﻠﮐﻪ اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧواھم
ھﺮ ﭼﻪ را در زﻧدﮔﯽ از ﻣﮫﺮ و ﺧوﺑﯽ ﺣﺎﺻل ﻧﻣوده ام ،ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﺗﻘدﯾم ﻧﻣﺎﯾم.
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ را ﮐﻧﺟﮐﺎو ﻧﻣودم؟ ﻣن داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺑﺮای ﺷﻣﺎ
ﻧوﺷﺗﻪ ام".ﻣن ﯾک آﻟﻣﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎن اﻻﺻل ھﺳﺗم" ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ﻣن ﮐﻪ ﺗﺎزه اﻧﺗﺷﺎر
ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دراﯾن ﮐﺗﺎب ﺷﺮح ﻣﯽ دھم ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ ﮐﺎر ﻣن از ﮔدی
ﭘﺮان ﺳﺎزی در ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﻣؤﺳﺳﻪ ﻣﺳﺗﻘل ﺷدن در ﻓﺮاﻧﮐﻔورت،ﭘﯾش رﻓت.

ناديه قانع )راست( بامجسمه ساز افغان عمربرھنه معصوم )چپ(
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شناسه کوتاه
 ١٩٦٠ﻣﺗوﻟد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) ﮐﺎﺑل ( ١٩٧٦،ﻓﺎرغ ﻟﯾﺳﻪ ی ﻣﻼﻟﯽ
 ١٩٩١ -١٩٨٣ﻋﮫده دار وظﺎﯾف ﻣﺧﺗﻠﻔﻪ از ﻗﺑﯾل ﭘﺎک ﮐﺎری و
ﻓروﺷﻧده ﮔﯽ  ،ھﻣﮐﺎر در اﻣور دﻓﺗری ﻣرﮐزی اﺗﺣﺎدﯾﻪ ای طﺑﯾﺑﺎن
اﯾﺎﻟت ھﺳن و ﭘرﺳﺗﺎری ﮐﻼن ﺳﺎﻻن
 ١٩٩١ﺗﺎﺳﯾس اوﻟﯾن ﻣوﺳﺳﻪ ی ﭘﺎک ﮐﺎری در ﻓراﻧﮐﻔورت
 ١٩٩٣ﺗﺎﺳﯾس ﻣوﺳﺳﻪ ی ﭘرﺳﺗﺎری ﻧﯾﺎزﻣﻧدان ﺑﺎ رﻋﺎﯾت
ﺣﺳﺎﺳﯾﺗﮫﺎی دﯾﻧﯽ و ﻓرھﻧﮔﯽ،
 ٢٠٠١ﺗﺎﺳﯾس اﺗﺣﺎدﯾﻪ » زن « ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ازﺣﻘوق زن
ھﺎی اﻓﻐﺎن
 ٢٠٠٢ﺗﺎ اﻣروز در ﯾﺎﻓت ﺟواﯾز ﻣﺧﺗﻠف وﻣﺗﻌددی از ﻗﺑﯾل :
 دو ﺑﺎر ﯾﮐﯽ از ده ﺑﮫﺗرﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺟﺎﯾزه ی اول ھﻣزﯾﺳﺗﯽ و ﺗوﺳﻌﻪ ی اﻗﺗﺻﺎدی اﯾﺎﻟت ھﺳن ﺷﮫروﻧد ﺑرﮔزﯾده ی ﻓراﻧﮐﻔورت در ﺳﺎل ٢٠٠٥ ﺑﮫﺗرﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎ در ﺑﺧش ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ در آﻟﻣﺎن ﺟﺎﯾزه ی ﻣوﺳﺳﻪ دار دور اﻧدﯾش در ﺳﺎل ٢٠٠٧ ﻋﺎﻟﯾﺗرﯾن ﻧﺷﺎن دوﻟﺗﯽ ﺟﻣﮫوری ﻓدراﻟﯽ آﻟﻣﺎن در ﺳﺎل ٢٠٠٩ ﺟﺎﯾزه ی ﺷﮫروﻧدان » :ﻧﺟﺎت دھﯾد ،ﮐوﻣک ﮐﻧﯾد ،ﺷﺎﻧسﺑﺑﺧﺷﯾد«
 ﺳوزن ﻧﻘره ﯾﯽ ﺑرای ﺑﯾﺳت و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﻋﺿوﯾت درﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻠﯾب ﺳرخ و ﺗﺎ اﻣروز :ﻓﻌﺎل ،در ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻧﮫﺎدھﺎ .
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خانم سجيه کامرانی مدافع شجاع حقوق بشر!
وگرداننده مؤفق برنامۀ تلويزيونی افغانستان

خانم سجيه کامرانی
در ﻣﯾﺎن زﻧﺎن آﮔﺎه و ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺳل ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ﺗﻌﻠق دارﻧد،
ﯾﮐﯽ ھم ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﮔﺮداﻧﻧدۀ ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ
دﻟﭼﺳپ ودﯾدﻧﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﻧﺎم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،در ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﺳت.
ﯾﮐﯽ از ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾﺮﯾﻪ و ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﻣک ﺑﻪ  ٤٠٠ﺧﺎﻧواده
ﺗﻧﮔدﺳت در ﮐﺎﺑل اﺳت ﮐﻪ ھﺮﻣﺎه ﺑﻪ ھﺮﯾک از اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﯾﮐﺻد داﻟﺮ از
ﺳوی ﺳﭘﺎﻧﺳﺮھﺎی اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در اروﭘﺎ واﻣﺮﯾﮐﺎ ﭘﯾدا ﮐﺮده اﺳت ﻣﺳﺎﻋدت
ﻣﯾﺷود .اﻓﺰون ﺑﺮﯾن ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ھﺮﺳﺎﻟﻪ در ﺷﺮوع زﻣﺳﺗﺎن از طﺮﯾق
ﻓوﻧدﯾﺰﯾﻧگ ،ده ھﺎ ھﺰار داﻟﺮﺟﻣﻊ آوری ﻣﯾﮐﻧد وﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺷﺮدوﺳت ﺑﻪ ﮐﺎﺑل

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٣١

ﻣﯾﻔﺮﺳﺗد ﺗﺎ آن ﭘوﻟﮫﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧوادھﺎی ﻣﺣﺗﺎﺟﯽ ﮐﻪ در زﯾﺮﺧﯾﻣﻪ ھﺎی ﻣﻧدرس در
ﺣوﻣﮥ ﮐﺎﺑل زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧﻧد ،ﺗوزﯾﻊ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ درﺟواب ﺳوال ﻣن ﺑطورﻣﺧﺗﺻﺮﻧﮔﺎﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ » :ﻣن ٣٥
ﺳﺎل ﻗﺑل ار ﻣﮐﺗب راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺧﯽ ﻓﺎزغ ﺗﺣﺻﯾل ﺷدم و  ٣ﻣﺎه در وزارت ﺗﺟﺎرت
ﺑودم و ﺑﻌد اﻣدم اﻣﺮﯾﮐﺎ ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ را در ﻣورد ﺑﺰﻧس ) business

 (administrationﺗﻣﺎم ﮐﺮدم .از ﺳﺎل  ١٩٩٤ﺗﺎ ﺣﺎل ﺳﺮﮔﺮدان در ﺗﻠوﯾوﯾﺰون
ھﺎ ھﺳﺗم.
از ﺷﺑﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎﺋﯽ ﮐﯽ اس ﺳﯽ ای ﺗﺎ ﺷﺑﮐﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﯾد اﯾﺮان و آرﯾﺎﻧﺎ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﮫﻠوی ﮐﺎر ھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾون ،ﮐﺎر ھم ﻣﯽ ﮐﻧم ،ﻣﻧﯾﺟﺮ ﯾک اﭘﺎرﺗﻣﺎن
ﺑﻠدﻧگ ﮐﻪ  ٢٥٠اﭘﺎرﺗﻣﺎن دارد ھﺳﺗم .ﺑﺎﻧﮐداری وآرﯾﺷﮔﺎه ھم ﺧواﻧدم

real

 estateو ﻻﯾﺳﻧس ھﺮ ﮐدام را دارم .در ﻣورد اواز ﺧواﻧﯽ ﺳﺎل ھﺎی ﻗﺑل دو
 CDﺳﯽ دی ام ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮاﻣد.ﻋﮐسی ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﭘﯾدا ﮐﺮدﯾد از ﺳﯽ دی اول ﻣن
اﺳت«.
او ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺗﻪ وﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎى ﻣﻌدودى از ﻣﺟﺎھدﻳن واﻗﻌﻰ  ،ﺑﻘﻳﻪ
در ﻟﺑﺎس ﻣﺟﺎھد ﮐﺷور را ﺑﻪ وﻳﺮاﻧﻪ ﻣﺑدل ﺳﺎﺧﺗﻧد .و از ﮐوﺑﻳدن ﻣﻳﺦ ھـﺎى آھﻧـﻳن
ﺑﺮﻓﺮق ﺷﮫﺮﯾﺎن ﮐﺎﺑل و ﺑﺮﻳدن ﭘﺳﺗﺎن زﻧﺎن و ﮔوش وﺑﻳﻧـﻰ ﻣـﺮدان و ﺷـﮐم درﻳـدن
ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن ھم وطن ﺧود درﻳﻎ ﻧورزﻳدﻧد .اﻳﻧﺎن ﺷﮫﺮ ﺗـﺎرﻳﺧﻰ ﮐﺎﺑـل ﭘﺎﻳﺗﺧـت را ﺑـﻪ
وﻳﺮاﻧﻪ وﺣﺷﺗﻧﺎﮐﻰ ﺗﺑدﻳل ﮐﺮدﻧد و ﺑﻳش از ﻳک ﻣﻳﻠﻳـون اﻧـﺳﺎن دﻳﮔـﺮ را ﻣﺟﺑـور ﺑـﻪ
ﺗﺮک ﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﺷﺎﻧﻪ ﺷﺎن ﺳﺎﺧﺗﻧد .اﻳﻧـﺎن زﻧـﺎن را ﺷـﮐم درﻳدﻧـد و ﺑﺮھﻧـﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺮ
ﭼﺎرﺳوھﺎ اﻧداﺧﺗﻧد .اﻳﻧﺎن ﻟب وﮔوش وﺑﻳﻧﻰ ﻣﺮدان را ﺑﺮﻳدﻧد و ازﮔوش ھﺎى ﺑﺮﻳده
اﻧﺳﺎﻧﮫﺎ ﺣﻣﺎﻳل ﺳﺎﺧﺗﻧد.
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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ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ھﺮھﻔﺗﻪ درﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ ﺧود ،از ظﻠم وﺳﺗم وﻏﺎرت
وﭼﭘﺎول ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران ﺣﺎﮐم ﺑﺮﺳﺮﻧوﺷت ﻣﺮدم ﮐﺷور و از ﺗﻪ ﺟﯾب زدن ﮐﻣک
ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﺣﮐوﻣت ﮐﺎﺑل داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﺗﮐﺎن
دھﻧده ﺗﻌﺮﺑف ﻣﯾﮐﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن از رواج ﺑﭼﻪ ﺑﺎزی درﻣﯾﺎن ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی
ﺳﻣت ﺷﻣﺎل واز ﺗﺟﺎوزات ﺷﺎن ﺑﺮاﯾن ﮐودﮐﺎن ﻧﺎﺗوان واز ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺗﺧﺮﯾب ﮐﺎﺑل
و ﺑﻪ ﺗوپ ﺑﺳﺗن ﻣﻧﺎزل ﻣﺳﮐوﻧﯽ ﻣﺮدم از ﻓﺮازﮐوه ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﺗوﺳط ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن
ﺷورای ﻧظﺎر ﻓﻠم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧدی ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﻣﯾﮔذارد و ﺑدﯾﻧوﺳﯾﻠﻪ ﭘﺮده ازروی
اﻋﻣﺎل ﺧﺟﺎﻟت آور ﻗوﻣﺎﻧداﻧﺎن ﺟﮫﺎدی ﺑﺮﻣﯾدارد.
ھﻣﭼﻧﺎن او از وﺿﻌﯾت رﻓﺗﺑﺎراﻋدام زﻧﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺳﻧﮔﺳﺎر ﺑﺎ ﻓﺗوای
ﻣﻼﯾﺎن و روﺣﺎﻧﯾون طﺎﻟﺑﯽ وﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻧﯾﺰ ﻓﻠم ھﺎی ﺗﮐﺎﻧدھﻧده ای ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻪ
اﺳت .ﯾﮐﯽ ازاﯾن ﻓﻠم ھﺎی ﻣﺳﺗﻧد ،ﻓﻠم ﺳﻧﮔﺳﺎرﯾک زن وﯾک ﻣﺮد ﺟوان ﺑود ﮐﻪ از
ﺳوی طﺎﻟﺑﺎن رﯾﺷدارﺑﺷﮐل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ای اﻧﺟﺎم ﮔﺮﻓت.اﻟﺑﺗﻪ اﯾﻧﮔوﻧﻪ ﻗﺗل ھﺎی
ﻣﻧﺣﺻﺮ ﺑﻪ طﺎﻟﺑﺎن ﻧﯾﺳت در زﻣﺎن ﺣﮐوﻣت ﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﻧﯾﺰ ازﺳوی ﺷورای
ﻋﻠﻣﺎی دﯾﻧﯽ در ﺑدﺧﺷﺎن و درﻏور و ﺑﺎدﻏﯾس ﻋﻣﻠﯽ ﺷده اﺳت.
ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﺑﺎری در آواﺧﺮ ﺳﺎل  ٢٠٠٩از ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻣﺳﺗﻣﺮوﺿﻊ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ واﻗﺗﺻﺎدی ﮐﺷور ودوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻧﺎن دﻟﺗﻧگ ﺷد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﺎرک اوﺑﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﻓﺮﺳﺗﺎد واز وی ﺑﺮای ﻧﺟﺎت ﻣﺮدم
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن طﺎﻟب ﮐﻣک ﮔﺮدﯾد .ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﻧظﺮﺧواھﯽ ﻧﯾﺰ
ﮔذاﺷت و ﺗﻌدادی از ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺎ در ﺑﺎرۀ آن ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮاز ﻧظﺮﮐﺮدﻧد .ﻣﻧﮫم ﺣﻣﺎﯾت
ﺧود را از آن ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺮاز داﺷﺗم ﮐﻪ اﯾﻧک در زﯾﺮ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ ﯾﺎﺑد:
ﺑﺎ ارﺟﮔﺰاری ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧوب آﻗﺎﯾﺎن درﺣﻣﺎﯾت از ﻧﺎﻣﮥ ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ،
ﺑﺎﯾد اﻋﺗﺮاف ﮐﻧم ﮐﻪ درﻣﯾﺎن اﯾن ﺗﺣﻠﯾﻠﮫﺎ ،ﻧوﺷﺗﻪ ﺧﺎﻧم ﻣﺑﺎرز وﻧوﯾﺳﻧده ﺑﺮازﻧده
اﻓﻐﺎن ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم ﭼﻧﺎن ﺑﺮدﻟم ﭼﻧگ زدﮐﻪ ﻣﺮا وا داﺷت ﺗﺎ ﺳطورزﯾﺮ را ﺑﻧوﯾﺳم .
ﺗﺣﻠﯾل ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ،ﻣﻧطﻘﯽ وﭘذﯾﺮﻓﺗﻧﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺟﯾﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ،ازطﺮف
ﺧﺎﻧم ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم  ،ﯾک ﺗﺣﻠﯾل واﻗﻌﯽ از وﺿﻊ ﮐﺷور در ﺷﺮاﯾط ﺣﺿور ﭼﮫل
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و ﭼﮫﺎر ﮐﺷورﺧﺎرﺟﯽ وﻣﺮاﺣل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺮاز ﺗﻘﻠب دوراول از ﺳوی دوﮐﺎﻧدﯾد
ﺗﻘﻠب ﮐﺎر وﻣﺮدود ،ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﻧودی ﺧﺎطﺮ ﻣن ﮔﺮدﯾد و ﺑﺎوردارم ﮐﻪ ﺳﺑب
ﺧوﺷﻧودی ھﺮآدم ﺑﺎ اﻧﺻﺎف دﯾﮔﺮی ﻧﯾﺰﺧواھد ﺑود،ازاﯾن ﺑﺎﺑت اول ﺑﻪ ﺧﺎﻧم
ً
وﺛﺎﻧﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﺟﺎن ﮐﻪ ﭼﻧﯾن ﯾک ﻣداﻓﻊ
ﻣﻼﻟﯽ ﺟﺎن ﻧظﺎم ﺗﺑﺮﯾک ﻣﯾﮔوﯾم
ﺗواﻧﺎ وﺑﺎ ﻣﻧطﻘﯽ از ﺟﻧس زن درﮐﻧﺎر ﺧود دارد ،ﺗﺑﺮﯾک ﻣﯾﮔوﯾم .وی درﻧوﺷﺗﻪ
اﺧﯾﺮش ﭼﻧﯾن اﺑﺮازﻧظﺮ ﻣﯾﮐﻧد":ھﺮ اﻓﻐﺎﻧﻳﻛﻪ در ﺷﺮاﺋط ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮزﻣﻳن وﻳﺮان و
ﺟﻧﮔﺰدۀ ﺧوﻳش ﺑﻪ طﺮﻓداری و ﺣﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺮدم ﻣﺣﺮوم و ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﮐﻪ»
اﮐﺛﺮﻳت « ﻣﻠت را ﺗﺷﻛﻳل ﻣﻳدھﻧد ،ﺑدون اﺗﻛﺎ ﺑﻪ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﺧﺻﯽ ،ﺣﺰﺑﯽ و ﮔﺮوھﯽ
و ﻳﺎ واﺑﺳﺗﮔﯽ ﺑﻪ ﻏﻳﺮ ،ﺑﺮای ﺣﻣﺎﻳﻪ از ﻣﻧﻔﻌت ﻋﻠﻳﺎی ﻣﻣﻠﻛت و ﻣﺮدم آن ،ﺑﺎ
ﺷﮫﺎﻣت و ﺻداﻓت ﻣﺑﺎرزۀ ﭘﻳﮔﻳﺮ ﻣﻳﻛﻧد ،ﻣﻳﺗواﻧد ﻧﻣﺎﻳﻧدﮔﯽ از» ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن «
ﺑﻧﻣﺎﻳد .اﻳن ﻣﺑﺎرزه ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻣﻳﻛﻧد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧب ﻗﮫﺮﻣﺎن دﺧت اﻓﻐﺎن ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﻳﺎ
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
ھﺎی ﻣﺑﺮھن ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺮزﻣﻳن ﺧوﻳش ﭘﺮده ﺑﺮداری و ﭘﺎﺳداری ﻣﻳﻧﻣﺎﻳﻧد!") ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﻼﻟﯽ ﻧظﺎم،اﻓﻐﺎن -ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن(٠٩/۱۱/ ۶،
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بلقيس روشن ،زنی شجاع وفعال حقوق بشر
ﯾﺎزده ﺳﺎل ﺣﮐوﻣت ﺳﮫﺎﻣﯽ -ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺣﺎﻣد ﮐﺮزی ﺑﺎ ﺣﺿورﺟﻧگ ﺳﺎﻻران
دﺷﻣن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ وﺟود ﺷﺎن ﺗوأم اﺳت ﺑﺎ ﺑﯽ اﻣﻧﯾﺗﯽ ،ﻓﺳﺎد ﮔﺳﺗﺮده ﻣﺎﻟﯽ،
رﺷوت ﺧوری واﺧﺗﻼس وﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی
ﻋﺎﻣﻪ وﻏﺎرت ﺑﺎﻧﮐﮫﺎ و ﮐﻣک ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
وﻣداﺧﻠﻪ و ﺗﺟﺎوز ﻋﻠﻧﯽ ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﻪ
ﺑﺮﺣﺮﯾم ﻣﻘدس ﮐﺷور ،اﻓﺰاﯾش ﻋﻣﻠﯾﺎت ھﺎی
اﻧﺗﺣﺎری ﺑﻪ ﺳﺑب ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ وﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﯽ ھﺎی
زورﻣﻧدان ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﻟﻣﯾده در ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣؤﺛﺮ دوﻟﺗﯽ،
ﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘﺮ روز اﻓﺰون ،ﻣﺮدم را از دوﻟت و
ارﮔﺎﻧﮫﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ وﻋدﻟﯽ و ﻗﺿﺎﺋﯽ ﭼﻧﺎن ﻧﺎ اﻣﯾد و ﺑﻪ اﺻطﻼح ﭘﮐو ﮐﺮده ﮐﻪ راه
زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﮔم ﮐﺮده اﻧد.
اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ از ﻧﻌﻣت ﺳواد ﺑﯽ ﺑﮫﺮه اﻧد وﺗوان
درک ﻋﻠت ﯾﺎ ﻋﻠل اﯾن وﺿﻌﯾت را ﻧدارﻧد ،اﯾن ﺣﺎﻟت را ﻗﺳﻣت وﻧﺻﯾﺑﻪ ﻣﺣﺗوم
ﺧود ﺗﺻور ﮐﺮده ،ﺷب را ﺑﻪ اﻣﯾد ﻓﺮدا ﺑﻪ ﺻﺑﺢ ﻣﯽ آورﻧد ﺗﺎ ﻣﮔﺮﻓﺮدای ﺑﮫﺗﺮی
ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺎن ﺑﯾﺎﯾد و از اﯾن رﻧﺞ داﯾﻣﯽ رھﺎﺋﯽ ﯾﺎﺑﻧد .اﯾن وﺿﻌﯾت را ھﻣﻪ
ﻣﺮدم ،اﻋم از زن وﻣﺮد ،دارا و ﻧﺎدار ،ﺑﯾﺳواد و ﺑﺎﺳواد؛ درس ﺧواﻧده و
ﻧﺎﺧواﻧده  ،ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده و ﺗﺣﺻﯾل ﻧﮐﺮده ،واﺑﺳﺗﻪ ﺑﻪ اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﺎ ﻏﯾﺮ
ﺳﯾﺎﺳﯽ،درﮐﺷور ﺑﺎ ﭼﺷم ﺧود ﻣﯽ ﺑﯾﻧﻧد،وﻟﯽ ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﻓﺮھﻧگ" ﺑﻪ ﻣﻪ ﭼﯽ؟"
ﭼﻧﺎن درﻣﯾﺎن اﮐﺛﺮﯾت اﻗﺷﺎر ﻣﺮدم ﺗﻌﻣﯾم ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﻧﻪ ﻏﺻب ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی
ﺷﺧﺻﯽ و ﻧﻪ ﻏﺎرت ﺑﺎﻧﮐﮫﺎ و دارﺋﯽ ھﺎی ﻋﺎﻣﻪ وﮐﻣک ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ از
ﺳوی 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
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ﻣﯾﺎن ﺟواﻧﺎن؛ ﻧﻪ آﺗش زدن زﻧﺎن و ﻣﺎدران از دﺳت ظﻠم وﺧﺷوﻧت ﻣﺮدان
ﺧﺎﻧواده ،ﻧﻪ ﺳﻧﮔﺳﺎز ﺻﺣﺮاﺋﯽ زﻧﺎن ودﺧﺗﺮان ﺑﯾﭼﺎره از ﺳوی ﻗوﻣﺎﻧدان
ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺟﮫﺎدی ﯾﺎ طﺎﻟﺑﺎن وﺣﺷﯽ ،ﻧﻪ ﺗﺟﺎوز ﺑﺮﮐودﮐﺎن ﺳﻪ وﭼﮫﺎرو ﭘﻧﺞ ﺳﺎﻟﻪ و
ده ھﺎی ﻋﻣل ﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ و ﻏﯾﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﺧﻼف ﻗﺎﻧون ،ھﯾﭼﮐدام ﻣﺮدم را ﻣﺗﺎﺛﺮ
ﻧﻣﯽ ﺳﺎزد .واﮔﺮ ﻣﯾﺳﺎﺧت ،ﮐﺟﺎﺳت آﻧﮐﻪ ﻣﺛل آن ﺟوان ﺗوﻧﺳﯽ  ،ازﺟﺎن ﺧود
ﺑﮔذرد وﻟﯽ ﺟﺎن ﻣﻠﺗﯽ را از دﺳت ﺳﺗﻣﮐﺎران وﺟﺑﺎران ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺟﺎت ﺑدھد؟
از آﻧﺟﺎ ﮐﻪ درﻣﯾﺎن ﻣﺮدان اﻓﻐﺎن ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﮐﺳﯽ ﭘﯾدا ﻧﺷده اﺳت ﺗﺎ از ﺟﺎن
ﺑﮔذرد و ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﺑﺮﺳد ،اﯾﻧک ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ،ﺳﻧﺎﺗور وﻻﯾت ﻓﺮاه ،از وﺿﻊ
ﻣوﺟوده ﭼﻧﺎن ﻣﺗﺎﺛﺮ و ﻣﺗﺣﺳس ﺷده اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
اﯾن ﻣظﻠوم ﺗﺮﯾن ﺑﺧش ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻣدﺗﯽ ﺑدﯾﻧﺳو ،ﭼﻪ در ﻣﺟﺎﻟس رﺳﻣﯽ ﺳﻧﺎ ،وﭼﻪ
در ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎ و ﻣﯾﺰﮔﺮد ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎی داﺧل ﮐﺷور،از ﮔﻔﺗن ﺳﺣن ﺣق وﺣﻘﯾﻘت
ھﺮﮔﺰ درﯾﻎ ﻧﻣﯾﮐﻧد و ﺑدون »ﺑﯾم ﯾﺎ اﻣﯾد« از ﮐﺳﯽ ،ﻣﺛل آﺋﯾﻧﮥ ﻣﺻﻔﺎ ،ﻋﯾب
ھﺮﮐس وھﺮﻣﻘﺎم را ﺑﻪ آدرﺳش ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد و اﯾن ﮐﺎرش ﮐﻪ اﻧﻌﮐﺎس دردھﺎ ورﻧﺞ
ھﺎی اﮐﺛﺮﯾت ﻣﺮدم ﻣظﻠوم اﺳت  ،ﻣورد ﺗوﺟﻪ و ﺗﺣﺳﯾن و ﺗﺎﺋﯾد اﮐﺛﺮﯾت ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن
وﺷﻧوﻧدﮔﺎن وﺧواﻧﻧدﮔﺎن رادﯾوھﺎ و ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎ و ﻣطﺑوﻋﺎت ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻪ و ﻣﯾﮔﯾﺮد.

درنگی برمصاحبۀ خانم سجيه با بلقيس روشن
ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ،ازھﻣﺎن ﺷﮫر وھﻣﺎن دﯾﺎری ﻣﯽ آﯾد ﮐﻪ
ھﻣﺷﮫری دﯾﮔرش  ،ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ آﻣده ﺑود ٩ .ﺳﺎل ﻗﺑل ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ،
دﺧﺗر  ٢٥ﺳﺎﻟﮥ ﻓراھﯽ در ﻟوﯾﻪ ﺟرﮔﮥ ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن
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

ﻣردم وﻻﯾت ﻓراه ﺑرﮔزﯾده ﺷد وﺣﺿورش در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
»ﯾﮐﯽ داﺳﺗﺎن اﺳت ﭘراز آب ﭼﺷم«  ،اﯾﻧک ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ﮐﻪ زاده و

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٣٦

ﭘروردۀ ﺷﮫر ﻓرﯾدون اﺳت ،در راھﯽ ﻗدم ﮔذاﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ
ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑود و ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ ﻣﻼﺣظﻪ ﻣﯾﮔردد ،وی ﺑﺎ ﻣﺗﺎﻧت واﺳﺗواری در
ﺧور ﺳﺗﺎﯾش اﯾن راه را ﻣﯽ ﭘﯾﻣﺎﯾد.
ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺗﮥ ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﺎﻣﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻘﯾس روﺷن،در ﺗﻠوﯾﺰﯾون
آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روزﯾﮐﺷﻧﺑﻪ ١٨ﻧوﻣﺑﺮ ،٢٠١٢ﻣوج ﻋظﯾﻣﯽ از ﺷﺎدﺑﺎﺷﮫﺎ
واﺣﺳﻧت و آﻓﺮﯾﻧﮫﺎ وﺧوش ﺑﯾﻧﯾﮫﺎی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ را در ﺧﺎرج از ﮐﺷور ،ﺑﺷﻣول
اﻋﺿﺎی اﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﭼپ و راﺳت ﺑﻪ ھﻣﺮاه داﺷت .ھﺮﮐﻪ آن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ را
ﺷﻧﯾده ﺑﺎﺷد ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ اﯾن ﺧوش ﺑﯾﻧﯽ ھﺎ وﺣﻣﺎﯾت ھﺎ را در ﺻﺣﺑﺗﮫﺎی ھﻣوطﻧﺎن
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 زﻧگ زدﻧد
وﺿﻣن ﺗﺎﺋﯾد وﺗﻣﺟﯾد از دوﺷﯾﺰه ﺑﻠﻘﯾس ،طﺎﻟب ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗﺮ در ﻣورد وی از
ﻣن ﺷدﻧد .ﻣن درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺧﻧﺎن آﻧﺎن را ﺗﺎﺋﯾد ﻣﯾﮐﺮدم،ﻋذر ﻣﯽ آوردم ﮐﻪ ﻣن از
اﯾن ﺷﯾﺮدﺧت ﻓﺮاھﯽ ﺷﻧﺎﺧت ﻧﺰدﯾﮐﯽ ﻧدارم و ﺷﻧﺎﺧت ﻣن ﺑﯾﺷﺗﺮ از آن ﭼﯾﺰی
ﻧﯾﺳت ﮐﻪ از ﺻﺣﺑت ھﺎی وی در ﻣﺻﺎﺣﺑﺎﺗش در ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎ وﯾوﺗﯾوب در اﻧﺗﺮﻧت
ﺷﻧﯾده ام .
ﻗﺑل از ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﺑﺎ ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ،ﮔﺮداﻧﻧده ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﭘﯾﺎم
اﻓﻐﺎن ،ﻧﯾﺰ ﯾﮐﯽ از ﺻﺣﺑت ھﺎی ﮔﯾﺮا و اﻓﺷﺎﮔﺮاﻧﮥ اﯾن ﺷﯾﺮزن اﻓﻐﺎن را از
طﺮﯾق ﯾوﺗﯾوب در اﻧﺗﺮﻧت ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷت ﮐﻪ در ﻣﯾﺰ ﮔﺮد ﺗﻠوﯾﺰﯾون طﻠوع
اﻧﺟﺎم ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود .ﺻﺣﺑت ھﺎی ﺷﻔﺎف و روﺷﻧﮔﺮاﻧﻪ وﺻﺎدﻗﺎﻧﮥ اﯾن ﺧﺎﻧم  ،آﻧﺷب
ﻧﯾﺰ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﭘﯾﺎم اﻓﻐﺎن را ﺑﺮاﻧﮔﯾﺧﺗﻪ ﺑود وھﻣﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮای اﺑﺮاز ﻧظﺮ روی ﺧط ﺗﻠﯾﻔون ﻣﯽ اﻣدﻧد ،زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻣﺟﯾد ازاﯾن زن
دﻟﯾﺮ وﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت ﻓﺮاھﯽ ﻣﯾﮔﺷودﻧد وﻣن ﻣﺗوﺟﻪ ﺑودم ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎری ازﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن از
آﻗﺎی ﺧطﺎب ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣودﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ وی ﺗﻣﺎس ﺣﺎﺻل ﮐﻧد و ﯾک ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﯽ
اﻧﺟﺎم ﺑدھد،ﺗﺎ اﻣﮐﺎن طﺮح ﺳواﻻت دﯾﮔﺮی ﺑﺎ وی ﻣﯾﺳﺮ ﮔﺮدد .آﻗﺎی ﺧطﺎب ﺑﻧﺎﺑﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﺧود ،ﺑﺎ دوﺷﯾﺰه ﺑﻠﻘﯾس ﺗﻣﺎس ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود و ﯾﮐﯽ دو
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روز ﺑﻌد در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »ﺳﭘﯾﻧﯽ ﺧﺑﺮی« ﺑﻪ اطﻼع ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن رﺳﺎﻧﯾد ﮐﻪ ﻗﺮاراﺳت
ﻣﺣﺗﺮﻣﻪ ﺑﻠﻘﯾس روﺷن آﻧﺷب ﺑﺎ وی ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﮐﻧد ،ﻣن وﺑﺳﯾﺎری از ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﭼﮫﺎر
ﭼﺷﻣﻪ ﻣﻧﺗظﺮ ﻓﺮﺻت ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ در ﭘﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎی ﺧود ﻧﺷﺳﺗﻪ ﺑودﯾم ،اﻣﺎ آﻗﺎی
ﺧطﺎب ﺑﻌد از ﯾک وﻗﻔﻪ ھﺮﻗدر ﺑﻪ ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس زﻧگ زد ،رخ ﺷده ﻧﺗواﻧﺳت ،و
ﻣﻌﻠوم ﮔﺮدﯾد ﮐﻪ ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﺣﺎظ واﺑﺳﺗﮔﯽ آﻗﺎی ﺧطﺎب ﺑﺎ ﮔﻠﺑدﯾن
ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻠﺣوظ دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧود ﺷﺎن ﺑﮫﺗﺮ ﻣﻌﻠوم اﺳت،از ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ
ﻋﻣﺮ ﺧطﺎب ﺧود داری ورزﯾد وﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﻧﮔﺮدﯾد.
اﻣﺎ ﯾک ھﻔﺗﻪ ﺑﻌد از اﯾن ﻣﺎﺟﺮا ،ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﻪ ﺑﺧﺎطﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺟﺎﻟب
وﭘﺮﻣﺣﺗوای اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ و اﻓﺷﺎﮔﺮاﻧﻪ ﺧود در ﻣﯾﺎن ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﻣﺣﺑوﺑﯾت
ﺧﺎﺻﯽ دارد ،ﺗواﻧﺳت ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس روﺷن را ﺑﺮای ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧود
ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻣﺎﯾد .ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ ﮐﻪ در اراﺋﻪ درﺳت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و ﺟذاﺑﯾت ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﺎ
طﺮف ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺷوﻧده ازﺗﺟﺮﺑﻪ وﻣﮫﺎرت ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧوردار اﺳت،زﻣﯾﻧﻪ را ﭼﻧﺎن
ﻣﮫﯾﺎ ﺳﺎﺧت ﮐﻪ ﻗﺑل ازاﯾﻧﮐﻪ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ آﻏﺎز ﺷود ،دوﺳﻪ ﻧﻔﺮ از ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن از اﻣﺮﯾﮐﺎ
واروﭘﺎ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺳﭘﺎﻧﺳﺮ ﮐﺮدﻧد و ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﻣدت ﺳﻪ ﺳﺎﻋت ﺑﺮای ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ
رﯾﺰرف ﮔﺮدﯾد .ﺳﭘس ﯾﮐﯽ از ﺻﺣﯾت ھﺎی ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس از روی ﯾوﺗﯾوب ﺑﻪ
ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾﺷﮐش ﺷد .
ﺳﺧﻧﺎن

واﺿﺢ و روﺷن ،دوﺷﯾﺰه روﺷن ،در اﻓﺷﺎی ﭼﮫﺮه ھﺎی

ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر و ﻓﺎﺳد و رﺷوه ﺧور و ﻗﺎﭼﺎﻗﭼﯾﺎن ﻣواد ﻣﺧدر وﻏﺎﺻﺑﯾن ﻣﻠﮐﯾت ھﺎی
ﺷﺧﺻﯽ و دوﻟﺗﯽ و اﻋﻣﺎل ﺧﺷوﻧت و ﺗﺟﺎوزدر ﺣق زﻧﺎن وﮐودﮐﺎن وﻣﺎل و
ﻧﺎﻣوس ﻣﺮدم ﻣظﻠوم ﮐﺷور از ﺳوی ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺑﺮﺳﺮﻗدرت در دوﻟت ﮐﺮزی ،
ﭼﺎﺷﻧﯽ ھﺮ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ و ھﺮ ﺻﺣﺑت دﻟﯾﺮاﻧﻪ او اﺳت .وی درﺷب ﺳوم ﻓﺑﺮوری
 ٢٠١٢ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧده داﮐﺗﺮ ﻋﺑدﷲ ﺑﺎ ﻣﻧطق ﺑﺮان ﺧود در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ "ﺗودی ﺧﺑﺮی"
ﺗﻠوﯾﺰﯾون ﻟﻣﺮ و طﻠوع ﻧﯾوز ﺳﯾﻠﯽ ﻣﺣﮐم دﯾﮔﺮی ﺑﻪ روی ﺟﮫﺎدی ھﺎی دروﻏﯾن
زد .او ﮔﻔت  »:آﻧﮫﺎﺋﯾﮐﻪ 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
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ھﺎی ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎر ﺟﮫﺎدی ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺗﻧد .او اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ از ﺳﺮ
ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎران ﺟﮫﺎدی ﮐﻪ در ﻣﯾﺰ ﮔﺮد ﺗﻠوﯾﺰﯾون طﻠوع ﺷﺮﮐت ﮐﺮده ﺑود ﮔﻔت
"ﻋﺑدﷲ در زﻣﺎن ﻣﺎﻣورﯾﺗش در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯾﺮوھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺟﺎزه
داد ﺗﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ را ﺑدون آﻧﮐﻪ ﻣﺣﺎﮐﻣﻪ ﺷوﻧد ﺑﻪ ﻗﺗل ﺑﺮﺳﺎﻧﻧد ".او ﮔﻔت اﯾﻧﮫﺎ ھﻣﻪ
ﻧوﮐﺮان و ﺟواﺳﯾس ﮐﺷور ھﺎی ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ھﺳﺗﻧد  «.ﻣﺻﺎﺣﺑﺎت ﺑﻠﻘﯾس روﺷن در
ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎی ﻣﻠﯽ را 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 و او ﭼﻧﯾن ﮔﻔت:
ﻧﺎم ﻣن ﺑﻠﻘﯾس روﺷن اﺳت ،در ﺳﺎل  ١٣٥٢ﺷﻣﺳﯽ در ﺷﮫﺮ ﻓﺮاه
ﻣﺗوﻟد ﺷده ام و ﭘس از ﮐودﺗﺎی ﺛور ﮐﻪ ﭘدرم از طﺮف ﺣﺰب ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار زﻧداﻧﯽ
ﺷده ﺑود ،ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﺮان ﺷدﯾم  .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ از اﯾﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
رﻓﺗﯾم ،ﺑﻌد از ﺳﻘوط دوﻟت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎﺑل دوﺑﺎره ﺑﻪ وطن ﺑﺮﮔﺷﺗﯾم .اﻣﺎ ﺟﻧگ
ھﺎی ﺗﺑﺎھﮐن ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺳب ﻗدرت ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل را ﺑﻪ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺑود وﺳﺑب
ﻣﺮگ و ﻧﺎﺑودی ھﺰاران اﻧﺳﺎن ﮐﺎﺑل ﮔﺮدﯾد و ﺑﺎردﯾﮔﺮ ﻣوج ﻣﮫﺎﺟﺮﺗﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺷور آﻏﺎز ﺷد و ﻣﺎ ﻣﺟﺑورﺷدﯾم دوﺑﺎره ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺮوﯾم .ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻌد از ﺳﻘوط
طﺎﻟﺑﺎن وﺗﺷﮐﯾل ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺷﺗﯾم .ﻣدﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﯽ
ﮐﺮدم وﯾک ﻣدت ھم در ﯾک ﮐﻠﻧﯾک ﺗوان ﺑﺧﺷﯽ ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ﮐﺎرﻧﻣودم .ﺳﭘس از
ﺳوی ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی ﺷﮫﺮ ﻓﺮاه ﺑﺣﯾث رﺋﯾش ﺷورای زﻧﺎن در وﻻﯾت ﻓﺮاه اﻧﺗﺧﺎب ﺷدم
و ﺗﺎ ﺷﺮوع اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دوره دوم ﭘﺎرﻟﻣﺎن در ان ﺷوری ﺑودم و ﺑﻌد ﺑﺣﯾث ﺳﻧﺎﺗور
وﻻﯾت ﻓﺮاه ﺑﻪ ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راه ﯾﺎﻓﺗم .ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻣودﮐﻪ اﮐﻧون
درﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ ﺣﻘوق وﻋﻠوم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣﺣﺻل ھﺳت ،وﺑﺎ ﭘدر وﻣﺎدرش ﯾﮐﺟﺎ زﻧدﮔﯽ
ﻣﯾﮐﻧد وﻏﯾﺮﻣﺗﺎھل اﺳت.
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ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ از دوﺷﯾزه ﺑﻠﻘﯾس ﭘرﺳﯾد ﮐﻪ ﺑﻌﺿﯽ ھﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن »راوا«)ﺳﺎزﻣﺎن زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن( ﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯾﺷود
از ﺳوی اﺳﺗﺧﺑﺎرات ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت ،ﻧﺳﺑت
ﻣﯾدھﻧد ،ﻧظرﺷﻣﺎ در اﯾن ﺑﺎره ﭼﯾﺳت؟
ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ﭘﺎﺳﺦ داد»:ﺳﺎزﻣﺎن راوا«  ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ زﻧﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ در آﻏﺎزﺣﺎﮐﻣﯾت ﺣﺰب دﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﺧﻠق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
درﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از ﺳوی ﺧﺎﻧم ﻣﯾﻧﺎ ﺑﻧﯾﺎن ﮔذاری ﺷد  .اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﻌد ھﺎ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن از
ﺳوی ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﮐﺎﺑل وﯾﺎﻋﻧﺎﺻﺮ اﻓﺮاطﯽ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﯽ
ﺗﺮورﮔﺮدﯾد .روﺷن ،ﻋﻼوه ﻧﻣود ﮐﻪ ﺗﻣﺎم ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﻧظﯾﻣﯽ دﺳت آﻣوز» آی اس
آی « ﺑﻌد از ﺳﻘوط دوﻟت ﻧﺟﯾب ﷲ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻘدرت رﺳﯾدﻧد وھﺮﺟﻧﺎﯾﺗﯽ ﮐﻪ
از دﺳت ﺷﺎن ﻣﯽ آﻣد در ﺣق ﻣﺮدم ﮐوﺗﺎھﯽ ﻧﮐﺮدﻧد ،وﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن راوا ،ﻧﻪ ﺧود
ﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾد و ﻧﻪ در ﻗدرت دوﻟﺗﯽ ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ ﺷﺮﯾک ﺷد ،ﭘس ازاﯾن ﻣﻌﻠوم
ﻣﯾﺷود ﮐﻪ »راوا«،ﺳﺎﺧﺗﻪ وﭘﺮداﺧﺗﻪ دﺳت »آی اس آی« ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،واﯾن
اﺗﮫﺎم را دﺷﻣﻧﺎن آن ﺳﺎزﻣﺎن وﺑﺧﺻوی ﺟﻧﮔﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺑل را ﺑﻪ
وﯾﺮاﻧﻪ ﻣﺑدل ﮐﺮدﻧد و اﮐﻧون ھم در ﻏﺎرت وﭼﭘﺎول داراﺋﯽ ھﺎی ﻣﺮدم ﻧﻘش
ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ دارﻧد  ،ﺑﺮآن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯾﺰﻧﻧد .ﻣن ھﺮ اﺗﮫﺎم ﺑدون ﺳﻧد را رد ﻣﯾﮐﻧم،
وﺧودم ﺗﺎ ﮐﻧون ﻋﺿوﯾت آن ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧدارم ،وﻟﯽ ازاﯾﻧﮐﻪ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﺿد
ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ واﻓﺮاط ﮔﺮاﺋﯽ وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﻣﺑﺎرزه ﻣﯾﮐﻧد ،ﻣورد ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣن ﻧﯾﺳﺗﻧد ،
زﯾﺮا ﻣن ھم ﻣﺧﺎﻟف ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ھﺳﺗم.
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 ﺳﺎﻻران
وﻗدرﺗﻣﻧدان ﺗﻧظﯾﻣﯽ در دوﻟت ﮐﺮزی اﺑﺮاز و از دوﻟت اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺧﺎطﺮاﺷﻐﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺷدت اﻧﺗﻘﺎد ﮐﺮد وﮔﻔت:ھﺟوم اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎھﻣﺮاھﯽ ﺑﯾش از  ٤٠ﮐﺷور
ﺟﮫﺎن ﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻪ ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺟﺎت ﻣﺎ از ﺷﺮ ﺗﺮورﯾﺳﺗﺎن اﻟﻘﺎﻋده وطﺎﻟﺑﺎن وﺗﺣﻘق

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٤٠

دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﻧظﺎم ﻣﺮدم ﺳﺎﻻری ﮐﻪ در ان ﺣﻘوق زﻧﺎن وﮐودﮐﺎن ﺗﺎﻣﯾن ﺷده
ﺑﺎﺷد ودﯾﮔﺮ ظﻠم وﺳﺗم ﺑﺮاﯾن ﺑﺧش از ﺟﺎﻣﻌﻪ ازﻣﯾﺎن ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷود ،وﻟﯽ
ﺑﺮﻋﮐس در ﻋﻣل دﯾده ﺷد ﮐﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ،از ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐﺮد وآﻧﮫﺎ را
دوﺑﺎرۀ ﺑﺮﺳﺮﻗدرت آورد،وﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧود اﻣﺮﯾﮐﺎ ھﻣﻪ آرزوھﺎی اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ
ﺑﺧﺻوص ﻣﺮدم ﻣظﻠوم را ﺑﺮﺑﺎد داد.ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻران ﺟﻣﻌﯾت رﺑﺎﻧﯽ وﺷورای
ﻧظﺎرﻣﺳﻌود وﺣﺰب وﺣدت ﮐﺮﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ وﺣﺮﮐت ﻣﺣﺳﻧﯽ و اﺗﺣﺎد ﺳﯾﺎف وﺟﺑﻧش
اﺳﻼﻣﯽ رﺷﯾد دوﺳﺗم ،ﮐﻪ دﺳﺗﺎن ھﺮﯾﮐﯽ در ﺧون ﻣﺮدم ﻣﺎ آﻟوده و رﻧﮔﯾن ﺑود
وھﺳت ،دوﺑﺎره ﺑﺮﺳﺮاﻗﺗدار آﻣدﻧد ودﻣﺎر از روزﮔﺎر ﻣﺮدم ﺑﯾﭼﺎه ﮐﺷور ﺑﺮ
آوردﻧد .ھﺮﯾﮐﯽ ازاﯾن ﺟﻧگ ﺳﺎﻻران در اﺛﺮﻏﺎرت و ﭼﭘﺎول ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﯽ اﯾن
ﮐﺷور اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻗﺎرون زﻣﺎن ﺧود ﻣﺑدل ﺷده اﻧد و ﺑﺎﻋث ﺑدﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﺑﯾﺷﻣﺎر
ﺑﺮای ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷده اﻧد .ﺗﺮور وﺣﻣﻼت اﻧﺗﺣﺎری طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺮﻣﺮدم وﻣﺣﻼت
ﻣﺰدﺣم ﺷﮫﺮی ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺷده اﺳت.ﺑﻣﺑﺎردﻣﺎﻧﮫﺎی ﮐور ﻧﯾﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮﻣﺣﺎﻓل
ﻋﺮوﺳﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ ،ازدﯾﺎد ﮐﺷت وﻗﺎﭼﺎق ﻣواد ﻣﺧدر ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﭼﻧدﯾن ﻣﺮﺗﺑﻪ
ﺑﺎﻻ رﻓﺗﻪ و اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﻪ در 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 ﺣﺗﯽ در داﺧل ﺷﮫﺮ اطﻔﺎل از رﻓﺗن ﺗﺎ ﻣﮐﺗب
وﻣدرﺳﻪ ﺑﯾم دارﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺗﻣﺎم اﯾن ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯾﮫﺎ زﯾﺮ ﺳﺮاﻣﺮﯾﮐﺎ و ﻧﯾﺮوھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ درﮐﺷور ﻣﺎﺳت ،اﮔﺮ اﻣﺮﯾﮐﺎ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﻏﺎرﺗﮔﺮان داراﺋﯽ ھﺎی
ﮐﺷورﻣﯾﺮﻓت وﯾﺎ در ﻗدرت
ﻋﺎﻣﻪ را ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣﯾﮐﺮد،و ﻣﺛل طﺎﻟﺑﺎن اﯾﻧﮫﺎ را از
ُ
ﺳﮫﯾم ﻧﻣﯾﮐﺮد اﻣﺮوز ھم اﻣﻧﯾت داﺷﺗﯾم وھم اﻣور ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺑﮫﺗﺮ اﻧﺟﺎم ﻣﯾﺷد
وﻣﺮدم ﻣﺎ ازﺑﯾﮐﺎری و ﻓﻘﺮ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت 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 ھﺎ
رزﻣﯾده و ﺟﺎﻧﮫﺎی ﺷﯾرﯾن ﺧود را ﻓدا ﮐردﻧد و ازادی را ﺑدﺳت
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آوردﻧد ،اﺣﺗرام دارد ﭼوﻧﮐﻪ ﭘدرش ﻧﯾز ﯾک ﻣﺟﺎھد ﺑود وﻧﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ
ﭘدر ﺧود ﺑﯽ اﺣﺗراﻣﯽ ﮐﻧد.او ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ ﭘدرش ﯾﮐﯽ ازاﯾن ﻣﺟﺎھدﯾن
واﻗﻌﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺧروج ﻗﺷون ﺳرخ از ﮐﺷور وﺳﻘوط دوﻟت
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻼﺣش را ﺑرزﻣﯾن ﮔذاﺷت ودﯾﮔر دﻧﺑﺎل
ﺟﻧگ وﮐﺳب ﻣﻘﺎم وﭘول از راه ھﺎی ﻏﯾر ﻣﺷروع ﻧﮔﺷت ،واﻣروز ﺑﻪ
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
وﺳرﻣﺎﯾﻪ اﻧدوﺧﺗﻪ اﻧد ،وھﻧوزھم ﺑﺎ ﻏﺻب ﻣﻠﯾﮐﺗﮫﺎی دوﻟﺗﯽ وﻏﺎرت
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
اظﮫﺎرﮐرده اﺳت ﮐﻪ  :ﺑرھﺎن اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ ،ﮔﻠﺑدﯾن ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ،ﺳﯾﺎف
وﮐرﯾم ﺧﻠﯾﻠﯽ وﻣﺣﻘق وﻣﺣﺳﻧﯽ وﻋطﺎ ﻣﺣﻣدﻧور واﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن
وﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ،ﺑرداران ﻣﺳﻌود واﻣﺛﺎل اﯾﻧﮫﺎ ،ﻣﺟﺎھدﯾن واﻗﻌﯽ
ﻧﯾﺳﺗﻧد،ﺑﻠﮐﻪ اﯾﻧﮫﺎ از ﻧﺎم وﺣﯾﺛﯾت ﻣﺟﺎھدﯾن ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ھﺎ ﮐرده اﻧد
ودر ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭘدر وﭘدرﮐﻼن ﺧود  ،ﺻﺎﺣب ﯾک ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﯽ ﻧﺑودﻧد،
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
ﮐﺷﯾده اﻧد وﻓرزﻧدان ﺷﺎن اﻣروز در ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫر ﮐﺎﺑل ﮔداﺋﯽ
ﻣﯾﮐﻧﻧد وﺳرﭘﻧﺎھﯽ ﺑرای ﮔذﺷﺗﺎﻧدن ﺷب ﺧود ﻧدارﻧد.
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ﺧﻼﺻﻪ ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس روﺷن در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮﭘﺮﺳش ﺧﺎﻧم ﺳﺟﯾﻪ  ،ﭘﺎﺳﺧﯽ
ﻣﻧطﻘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯾﮐﺮد و ﺧﯾﻠﯽ ﺳﻧﺟﯾده وﻣﺳﺗدل ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐﺮد ودر ھﺮ ﺑﺧش از
ﺻﺣﺑت ھﺎﯾش ﺑﺎ اﺳﺗدﻻﻟﯽ ﭘذﯾﺮﻓﺗﻧﯽ ﺑﻪ اراﺋﮥ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮداﺧت .دوﺷﯾﺰه
ﺑﻠﻘﯾس در ﺑﺎره ﻧﺎﻣﮔذاری ﻏﯾﺮ ﻣوﺟﻪ ﭘوھﻧﺗون ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ ﺑﻧﺎم ﺑﺮھﺎن اﻟدﯾن
رﺑﺎﻧﯽ وﻟﺟﺎﺟت ﺑﯾﻣورد ﭘﺳﺮش ﺻﻼح اﻟدﯾن رﺑﺎﻧﯽ وﺳﻔﺮ اﺧﯾﺮوی ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن،
وﻧﯾﺰ در ﺑﺎره اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺧﺎن وزﯾﺮاﻧﺮژی وآب ودوﺳﯾﻪ اﺧﺗﻼس وی در ﺳﺎرﻧواﻟﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واﯾﻧﮐﻪ او ﺑﻪ ھﯾﭼﮐس از دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺟواﺑﮔو ﻧﯾﺳت وﺑﻪ اﻧﺗﻘﺎم
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 واﺧﺗﻼس ھﺎی ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧور ودﺳﺗﺑﺮدھﺎ وﻏﺻب زﻣﯾن ھﺎی
دوﻟﺗﯽ وﺷﮫﺮک ﺳﺎزﯾﮫﺎی وی وﻧﯾﺰ از ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﺣﻘق و ﺧﻠﯾﻠﯽ وﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم
وﻋﺑدﷲ ﻋﺑدﷲ واﺣﻣدﺿﯾﺎ ﻣﺳﻌود وﻏﯾﺮه ﮔﺮﮔﺎن درﻧده در ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی
ﺻﺣﺑﺗﮫﺎی ھﻣﻪ ﺟﺎﻧﺑﻪ ﻧﻣود.
اﯾن ﺻﺮاﺣت ﻟﮫﺟﻪ واﻓﺷﺎی ﺑدون دﻟﮫﺮه از زورﻣﻧدان ﻣﻌﺮوف وﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ
دوﻟت ﮐﺮزی،اﯾن ﺗﺷوﯾش را در دل ھﺮ اﻧﺳﺎن دور اﻧدﯾش اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﻣﺑﺎدا
اﯾن ﺷﺧﺻﯾت دﻟﯾﺮ وﺟﺎن ﺑﺮﮐف  ،از ﺳوی ﻋﻧﺎﺻﺮ زن ﺳﺗﯾﺰ وﻗﻠدر ﺗﺑﺎه ﻧﺷود،
وﯾک ﭼﻧﯾن ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ

ﺑﯽ ﺑدﯾل ﻧﺎﺑود ﻧﮔﺮدد .ﭘﯾﺮوزی وﺳﺮﻓﺮازی داﯾﻣﯽ اﯾن

ﺷﯾﺮدﺧت ﻓﺮاھﯽ  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ آرزوی ﻗﻠﺑﯽ ﻣن اﺳت ،ﺑﻠﮐﻪ آ؛رزوی ھﺮاﻓﻐﺎن ﺣق
ﭘﺮﺳت ودادﺧواه و ﺳﺗم دﯾده از دﺳت زورﻣﻧدان ﺣق ﮐش وﺻدر ﻧﺷﯾن دوﻟت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﯾﺑﺎﺷد.درﺧﺷش ﺧﺎﻧم ﺑﻠﻘﯾس روﺷن ،در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ
ﻣﻠﯽ وﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺗﺧﺎر واﻣﯾدوارﻣﺎﺳت! ﻣﺎ وﺟود اﯾن ﺧﺎﻧم دﻟﯾر
وﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت را ﺑرای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣردﺳﺎﻻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،ﯾک ﺳرﻣﺎﯾﮥ ﺑزرگ
ﻣﻌﻧوی ﻣﯾﺷﻣﺎرﯾم وآرزوﻣﻧدﯾم ﺑر ﺗﻌداد ﺑﻠﻘﯾس ھﺎ وﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ ھﺎ در
ﮐﺷور اﻓزوده ﮔردد .ﭘﺎﯾﺎن ٢٠١٢ /١١/٢٣
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شيما غفوری ،فعال حقوق زنان
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری ﯾﮐﯽ از ﻓﻌﺎﻻن و ﻣداﻓﻌﺎن ﺑﺮﺟﺳﺗﮥ ﺣﻘوق زن اﺳت.ﺑﻘول
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﺷﯾﻣﺎ،ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای اﻧﺟﺎم داده،او در ١٩۸١ﺗﺣﺻﯾﻼت
ﻋﺎﻟﯽ ﺧود را در ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد و ﺑﺎ ﮐﺳب درﺟﮥ ﻋﻠﻣﯽ دﯾﭘﻠوم اﻧﺟﻧﯾﺮ
زراﻋت و اﺧذ دو ﻣدال طﻼ ،ﺑﻪ وطن ﺑﺮﮔﺷت و ﺑﺻﻔت اﺳﺗﺎد در ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل
ﺗدرﯾس ﻧﻣود .ﺧﺎﻧم ﻏﻔوری دارای آﺛﺎر زﯾﺎد ﻋﻠﻣﯽ و ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ اﺳت؛ ﺷﻌﺮ ھم
ﻣﯾﺳﺮاﯾد و " آه ﻧﺎرﺳﺎ " ﻣﺟﻣوﻋﻪ ای از ﺳﺮوده ھﺎی اوﺳت ﮐﻪ ﺑﺰودی ﭼﺎپ
ﺧواھد ﺷد  .ﺧﺎﻧم ﻏﻔوری در ﺳﺎل  ١٩٩٢ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺷد و اﮐﻧون در
آﻟﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺑﻪ وظﺎﺋف ﮔوﻧﺎﮔون اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺻﺮوف اﺳت.
ﺧﺎﻧم ﻏﻔوری ﮐﻪ در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﻣؤﺛﺮ ﺧوﯾش ﺑﻪ اﺧذ ﺟواﯾﺰ ،ﻣداﻟﮫﺎ و از
ﺟﻣﻠﻪ ﻣدال ﺧدﻣت ﺟﻣﮫوری اﺗﺣﺎدی آﻟﻣﺎن ﻣؤﻓق ﮔﺮدﯾده ،ﻟﻘب "زن ﺷﺟﺎع
ﺳﺎل  ٢۰١۰آﻟﻣﺎن" را ﻧﯾﺰ ﺑﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت .او در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮﺑﻪ
ﺣﯾث ﮐﺎرﻣﻧد ﻣﺳﻠﮐﯽ "ادارۀ ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺮای ﺣل ﭘﺮاﺑﻠم ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ" در ﯾک
ﺣوزۀ ﺷﮫﺮی ﻣﺎرﺑورگ ﮐﻪ ﯾک ﺑﻧﯾﺎد ﻏﯾﺮ دوﻟﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻣﺻﺮوف ﺧدﻣت اﺳت .
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری ﻣﯾﮔوﯾد":ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ﺗﻣﺎم زﻧﺎن ﺷﺟﺎع اﻧد ،ﻓﻘط ﺷﺮاﯾط ﺑﺎﯾد ﺑﺮای
ﺷﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﮔﺮدد".
وی درﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾن ﺳوال ﮐﻪ ﭼطور ﻣﯾﺗواﻧﯾد ازﻋﮫده اﯾن ھﻣﻪ ﮐﺎرھﺎ ﺑدر آﺋﯾد ؟
ﻣﯾﮔوﯾد :ﻣوﺗور اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾم را اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﯽ و وطﻧدوﺳﺗﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھد.
ﻋﻼ ً
وﺗﺎ ﻣﯾداﻧم ﮐﻪ ﺧداوﻧد ﺻﺮف ﯾﮐﺑﺎر ﺑﺮاﯾم ﭼﺎﻧس زﻧدﮔﯽ را داده اﺳت ،ﻣن از
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ﺿﯾﺎع وﻗت ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺧﺳﺗﻪ ﻣﯾﺷوم ،ﺗﺎ از ﮐﺎر ﮐﺮدن .اﻓﺰون ﺑﺮ آن اﻋﺿﺎی ﻓﺎﻣﯾل
ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﻣن اﺳﺗﻧد و دوﺳﺗﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﯽ ھم ﺑﺮای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﮐﺎر ھﺎﯾم دارم .اﻟﺑﺗﻪ
ﺟﻠب اﯾن ھﻣﮐﺎری ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﻧوﺑﮥ ﺧوﯾش اﯾﺟﺎب ﮐﺎر ،ﺻداﻗت و ﺻﻣﯾﻣﯾت را ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد
وﻟﯽ اﮔﺮ اﯾن ﭼﺮخ ﯾﮐﺑﺎر ﺑﻪ ﺣﺮﮐت اﻓﺗد ،آﻧﮔﺎه ﮐﺎر ﻣﺷﺗﺮک ﺑﻪ ﻣﻔﮫوم واﻗﻌﯽ آن
ﺑﻪ وﺟود ﺧواھد آﻣد ،ﮐﻪ از ﺛﻘل وظﺎﺋﻔم ﺧواھد ﮐﺎﺳت .
ﺧﺎﻧم ﻏﻔوری در ﭘﺎﺳﺦ اﯾن ﺳوال ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس ﮐﻪ :ﺷﻣﺎ از ھﻣﺎن ﺳﺎﻟﮫﺎی
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺎن در ﺑﻠﻐﺎرﯾﺎ ﺗﺎﮐﻧون  ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﺧذ ﻣداﻟﮫﺎ و ﺟواﯾﺰ ﻣﺗﻌدد
ﻧﺎﯾل ﺷده ،ﺑل ﻟﻘب " زن ﺷﺟﺎع " در آﻟﻣﺎن را ﻧﯾﺰ ﮐﻣﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾد .آﯾﺎ ﻣﻣﮐن
اﺳت در اﯾن ﺑﺎره ﭼﯾﺰی ﺑﮔوﺋﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھد :ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم ﮔﻔﺗن در ﺑﺎرۀ ﺧود و ﻣداﻟﮫﺎ و ﺟواﯾﺰ و اﻟﻘﺎب اﻓﺗﺧﺎری
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣن ﺗﻔوﯾض ﮔﺮدﯾده آﻧﻘدر ﻻزم ﻧﯾﺳت؛ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﺳؤال ﮐﺮدﯾد  ،ﺑﺳﯾﺎر ﻓﺷﺮده
و ﺑطور ﻧﻣوﻧﻪ از ﭼﻧد ﺗﺎی آﻧﮫﺎ ﻧﺎم ﻣﯾﺑﺮم:
•-ﻣدال ﺧدﻣت ﺟﻣﮫوری اﺗﺣﺎدی آﻟﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ "ﮐﺎر ھﺎی اﺑﺗﮐﺎری ﻓوق اﻟﻌﺎدۀ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ داوطﻠﺑﺎﻧﻪ"ﺑﻪ ﻣن ﺗﻔوﯾض ﮔﺮدﯾده اﺳت .اﯾن ﻣدال ﺑﻪ ﮐﺳﺎﻧﯽ
داده ﻣﯾﺷود ﮐﻪ ﻣﺟﺮی ﭼﻧﺎن ﮐﺎر ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ وﻏﯾﺮه ﺑﺎﺷﻧد ﮐﻪ در
ﻏﻧﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﯾﺰی را ﺑﯾﻔﺰاﯾﻧد .
•-ﻟﻘب ﺳﺗﺎرۀ ﺷﮫﺮ ﻣﺎرﺑورگ را ﺑﻪ ﺧﺎطﺮی ﺑﻪ دﺳت آورده ام ﮐﻪ "ﺷﮫﺮ
ﻣﺎرﺑورگ را ﺑﻪ طﺮف زﻧدﮔﯽ ﺑﺎھﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﻠﺗور ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻏﻧﺎﻣﻧد ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت "
در ﻗطﺎر ھﻔت زن ،ﻟﻘب " ظﺮﻓﯾت ھﺎی زﻧﺎن ﺑﺮﺟﺳﺗﮥ اﯾﺎﻟت ھﯾﺳن" را ﺑﻪ
ً
ﻓﻌﻼ ھﻣﯾن ﺑس اﺳت .
"ﺧﺎطﺮ ﺗﺑﺎرز ظﺮﻓﯾت زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ" ﺑﻪ دﺳت آورده ام .
و اﻣﺎ درﺑﺎره ﻟﻘب "زن ﺷﺟﺎع " ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣوﺻوف ﺷده ام ،ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ ،اﯾن
ﻟﻘب از ﺟﺎﻧب "ﺑﻧﯾﺎد زﻧﺎن ﺷﺟﺎع" در دورﺗﻣوﻧد آﻟﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﺎرھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺮوپ ھﺎی ﺣﺎﺷﯾوی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﺧﺎﻟف ﻧورم ھﺎی ﻗﺑول ﺷدۀ دوﻟﺗﯽ و
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اﻧﺟﺎم داده ام ،ﺑﺮاﯾم اﻋطﺎء ﮔﺮدﯾده اﺳت.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﭼﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧﯾد ،ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ را ﮐﻪ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده اﯾد ،ھﺮ زن
ﻣﯾﺗواﻧد از ﺧود ﺗﺑﺎرز دھد؟
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری :ﺑﻠﯽ ﭼﺮا ﻧﯽ ،ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ﺗﻣﺎم زﻧﺎن ﺷﺟﺎع اﻧد ،ﻓﻘط ﺷﺮاﯾط ﺑﺎﯾد
ﺑﺮای ﺷﺎن ﻣﺳﺎﻋد ﮔﺮدد.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾده ﻣﯾﺷود ،ﺗﻌداد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق زن ،ھم در
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داﺧل و ھم در ﺧﺎرج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت .ﺑﻪ ﻧظﺮ ﺷﻣﺎ ،ﭼﻪ ﺳﺑب ﻣﯾﮔﺮدد
ﮐﻪ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ از ﻧظﺮ ﺗﺷﮐﯾﻼﺗﯽ ﺟدا ﺟدا از ھم ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻧﻧد ؟
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری :ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻣوﺿوﻋﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮫم اﺷﺎره ﮐﺮدﯾد .ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ
ﺷورﺑﺧﺗﺎﻧﻪ اﯾن ﯾک ﺣﻘﯾﻘت اﺳت ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎی زﻧﺎن ﺑﺎ ھﻣدﯾﮔﺮ رواﺑط ﻧﺰدﯾک
ً
ﺑﻌﺿﺎ ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻧﯾﺮوی ﺷﺎن را ﺑﺮ ﺿد ھم ﺑﻪ ﻣﺻﺮف ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﻧد.
ﻧدارﻧد .ﺣﺗﯽ
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﭼﺮا اﯾن طور اﺳت ؟
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری :ﻋﻠت ﻋﻣدۀ آن ﺑﻪ ﻧظﺮ ﻣن ﺣﺎﻟت ﺟﻧگ ھﺎی ﻣﺳﺗﻣﺮ و طوﻻﻧﯽ در
ﮐﺷورﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ھﺮﮔﺎه اﺟﺰا ء اﯾن ﻋﻠت را ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾم ،ﻣﯾﺷود از ﺑﻌض
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
•-ﻓﺮھﻧگ "ﺑﻪ ﻣﻪ ﭼﯽ" و "ﮐوﺗﻪ ﻧﮔﺮی ھﺎ "
•-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 .
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :اﻧﺟﻣﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻣﺎ در رأس آن ﻗﺮار دارﯾد ،ﭼﻪ ﮔﺎﻣﮫﺎی ﻋﻣﻠﯽ را در
ﺟﮫت ﺗوﺣﯾد ﺳﺎزﻣﺎﻧﮫﺎ و رﻓﻊ ﭘﺮوﺑﻠم ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺷﻣﺮدﯾد ،ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت؟
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری :اﻧﺟﻣن ﻣﺎ در راۀ اﻋﺗﻣﺎد ﺳﺎزی ،ھﻣﮐﺎری ﺑﯽ آﻻﯾﺷﺎﻧﻪ و ﻧﺰدﯾک
ﺷدن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺻوص زﻧﺎن ﻣﻘﯾم ﻣﺎرﺑورگ ﮔﺎﻣﮫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﻣﻘﯾم اﯾن ﺷﮫﺮ آﮔﺎھﯽ دارﻧد.
ﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻧدﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﻣﺷﺗﺮک ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی آﻟﻣﺎن ،ﺳﺎﺋﺮ ﮐﺷور ھﺎ و داﺧل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﺷﺗﻪ اﯾم ﮐﻪ اﯾن ﺳﻠﺳﻠﻪ را اداﻣﻪ ﺧواھﯾم داد.
ﺧودم ﺑﻪ ﺣﯾث رﺋﯾﺳﮥ اﯾن ﺑﻧﯾﺎد ﺑﺮای ھﻣﺳوﯾﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی زﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﯾوۀ ﺟدﯾد
ﻋﺎری از آﯾدﯾﺎﻟوژی ﮔﺮاﯾﯽ و اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ و زﺑﺎﻧﯽ ،ارﺗﺑﺎطﺎت وﺳﯾﻊ را اﯾﺟﺎد
ﻧﻣوده و ﺑﺻورت ﻣﺷﺧص ﮐﺎر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .ھدﻓم اﯾن اﺳت ﺗﺎ ﯾک ﺷﺑﮐﮥ وﺳﯾﻊ زﻧﺎن
را ﺻﺮف ﻧظﺮ از ھﺮ ﻧوع واﺑﺳﺗﮔﯽ ،ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ دﻓﺎع از زن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ ﺣﯾث اﻧﺳﺎن
ﻣﺗﺳﺎوی اﻟﺣﻘوق ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ اﯾن اھداف ،ﭘﺷﺗﮐﺎر ،ﺑﺎور
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ﺧدﺷﻪ ﻧﺎﭘذﯾﺮ ﺑﻪ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ زﻧﺎن ،ﺗواﺿﻊ ،ﺣوﺻﻠﮥ ﻓﺮاخ و ﻧداﺷﺗن ﺗوﻗﻌﺎت
ﺷﺧﺻﯽ ﺿﺮوری ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﮐﻪ ﻣن در ﺗﻼش داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺧﺻﺎﯾل ﻣﯾﺑﺎﺷم.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺑﻧظﺮ ﺷﻣﺎ ،ﯾک ﻣﺮد واﻗﻌﯽ ،ﯾک ﺷوھﺮ ﺧوب ،از ﭼﻪ ﺻﻔﺎﺗﯽ ﺑﺎﯾد
ﺑﮫﺮه ور ﺑﺎﺷد؟
ﺷﯾﻣﺎ ﻏﻔوری :ﺑﻧظﺮ ﻣن ،ﯾک ﺷوھﺮ ﺧوب ﻗﺑل از ھﻣﻪ ﺑﺎﯾد راﺳﺗﮔو ،ﻋﺎدل،
ﺻﺎدق ،ﺑﺎ ﺣوﺻﻠﻪ ،ﻣﺗواﺿﻊ ،ﺑﺎ ادب وﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑوده و از ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ و ﺧﺷوﻧت
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮔﯾﺮد .ھﺮﮔﺎه زن و ﺷوھﺮی ﺑﺎ رﺿﺎﯾت ﻣﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎھم ازدواج ﮐﻧﻧد وھﻣدﯾﮔﺮ
را دوﺳت ﺑدارﻧد ،ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﺻﻔﺎت ﺟﺰ ء ﺣﺗﻣﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﺷﺗﺮک آﻧﮫﺎ ﺧواھد
ﺷد ).ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس (٢٠١١ /٨/٢۲
ﺧﺎﻧم ﻏﻔوری در ﺳﺎل  ٢٠١٤ﺑﻣﻧﺎﺳﺑت  ٨ﻣﺎرچ،روز ﺟﮫﺎﻧﯽ زﻧﺎن ،ﯾک
ﮐﻣﭘﺎﯾن وﺳﯾﻊ زﯾﺮﻋﻧوان »ﺗﻔﮐﺮ ،ﺗﺣﺮﯾﺮ وﻋﻣل« را ﻏﺮض ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ ھﻣﮐﺎری رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻوﺗﯽ وﺗﺻوﯾﺮی واﻟﮐﺗﺮوﻧﯾﮐﯽ در داﺧل
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه را در ﺑﺮﮔﺮﻓت .دراﯾن ﻣدت
وﺧﺎرج از ﮐﺷور آﻏﺎز ﻧﻣود ﮐﻪ
ﺑﺳﯾﺎری از زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﮐﻪ ھواﺧواه ﺣﻘوق زﻧﺎن .ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن
ﮐﺷور ﺑودﻧد ،ﻣﻘﺎﻻت وﻧظﺮﯾﺎت ﻣﻔﯾد وﺳودﻣﻧدی را در زﻣﯾﻧﻪ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ زﻧﺎن
ﺑﺮای ﺣﺻول ﺣﻘوق ﺷﺎن اﺑﺮاز داﺷﺗﻧد .ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﻣک ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎﻧم دﻟﺳوزﻣن ﻧﻪ
ﺗﻧﮫﺎ ﻣﻘﺎﻟﺗﯽ ﻣﻔﺻل ﻧوﺷﺗم ودر ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﺳﭘﺮدم ،ﺑﻠﮐﻪ
ﭘﯾﺎم ذﯾل را ھم عنوانی خانم شيما فرستادم:

خواھردانشمند وپرتالش شيماجان غفوری!
ﺗﻼش ھﺎی ﺧﺳﺗﻪ ﮔﯽ ﻧﺎﭘذﯾﺮﺷﻣﺎ ﺟﮫت آﮔﺎھﯽ وﻧﯾﺰھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق ﺷﺎن،ھم از طﺮﯾق ﺗدوﯾﺮ ﮔﺮدھم آﺋﯽ ھﺎی ﺑﺰرگ
زﻧﺎن در داﺧل وﺧﺎرج ﮐﺷور،وھم از طﺮﯾق راه اﻧدازی ﮐﻣﭘﺎﯾن »ﺗﻔﮐﺮ،
ﺗﺣﺮﯾﺮوﻋﻣل« وھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﺷﺗن ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺎﻣﻊ وﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻋﯾﻧﯽ ﺷﻣﺎ از ﺷﺮاﯾط
ﺟﺎﻣﻌﮥ زن اﻓﻐﺎن  ،از ﻧظﺮﻣن ﻗﺎﺑل ﺗﺣﺳﯾن وﻗدر ﺷﻧﺎﺳﯽ اﺳت .ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ
و ﻧظﺮﯾﺎت ﺗﺎن ﭼﻪ در ﺟﮫت ﺑﺮداﺷﺗن ﮔﺎم ھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﮐﻣﭘﺎﯾن"ﺗﻔﮐﺮ،ﺗﺣﺮﯾﺮ وﻋﻣل"
وﭼﻪ درﺳﻣت دﻓﺎع از ھﺷﺗم ﻣﺎرچ ،روز ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زﻧﺎن ،ﻣورد ﺗﺎﺋﯾد
ﮐﺎﻣل ﻣن اﺳت
زﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده وﺗﻌﻠﯾم دﯾدۀ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾد ﻓﮐﺮ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﭼﺮا درﮐﺷورھﺎی
ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ﺟﮫﺎن ،زن ﺑﻪ ﻋﻧوان ھﻣﺳﺮ و ﻣﮐﻣل زﻧدﮔﯽ ﻣﺮد درﺗﺷﮐﯾل ﺧﺎﻧواده
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واﻋﻣﺎر ﯾک ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ دﯾده ﻗدرﻧﮔﺮﯾﺳﺗﻪ ﻣﯾﺷود ،ﻣﮔﺮ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻘوق
وﺣﯾﺛﯾت زن ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮ از ﻣﺮد ﻗﺮار دارد؟
ﻣواد اول ،دوم و ھﻔﺗم اﻋﻼﻣﻳﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺣﮐم ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ،ﺗﻣﺎم
اﻓﺮاد ﺑﺷﺮ ﺑﺎ ﺷﺄن و ﺣﻘوق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ دﻧﻳﺎ ﻣﻰ آﻳﻧد ،ھﺮﮐس ﺑدون ھﻳﭼﮔوﻧﻪ
ﺗﺑﻌﻳﺿﻰ ﺑﻪ وﻳﮋه از ﺣﻳث ﺟﻧس از ﺗﻣﺎم ﺣﻘوق و آزادﻳﮫﺎ ﺑﺮﺧوردار اﺳت  .ھﻣﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧون ﻣﺳﺎوى ھﺳﺗﻧد و ﺣق دارﻧد ﺑدون ھﻳﭻ ﮔوﻧﻪ ﺗﺑﻌﻳﺿﻰ از ﺣﻣﺎﻳت
ﻳﮐﺳﺎن ﻗﺎﻧون ﺑﺮﺧوردار ﺷوﻧد .ﺣﺎل آﻧﮐﻪ در اﺣﮐﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺑﻌﻳض ﺟﻧﺳﻰ ﯾک
اﻣﺮ ﻣﺳﻠم اﺳت و ﺑﺎ ﺷﺄن و ﺣﻘوق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻧﻳﺎ ﻧﻣﻰ آﻳﻧد .در ﺑﺳﻳﺎرى
از اﺣﮐﺎم ﺷﺮﻋﻰ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺑﻌﻳض ﺣﻘوﻗﻰ ﻣواﺟﻪ اﻧد.
ﺑدﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ،درﮐﺷورھﺎی اﺳﻼﻣﯽ واز ﺟﻣﻠﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺳﻧگ ﺑﺰرگ در
دم ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺣﻘوق زﻧﺎن ،روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺗﻌﺻب وﮐم ﺳواد اﺳت و
ھﺮﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺮداﺷﺗﻪ ﺷود ،از طﺮف رواﺣﺎﻧﯾت
ﻟﺟوﺟﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣواﻧﻊ ﺟدی روﺑﺮو ﻣﯾﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﺳﺧن دﯾﮔﺮ ،وﻗﺗﯽ ﭘﺎی ﻣﻧﻊ ﺗﻌدد زوﺟﺎت وﯾﺎ ﻧﮐﺎح ﺻﻐﯾﺮﺑﺎ ﻣﺮدان ﻣﺳن
ﺑﻪ ﻣﯾﺎن ﺑﯾﺎﯾد و ﺷﻣﺎ ﺑﺧواھﯾد اﯾن ﻣﺳﺋﻠﻪ را ﺑﺮﻣﺑﻧﺎی دﯾدﮔﺎه ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﺎ ﭘﯾﺮوی
ازﻣﻧﺷور ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻣﻧﻊ ﻗﺮار ﺑدھﯾد،ﻓوراً روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن آﻧﺮا ﻣﻐﺎﯾﺮﺑﺎ
اﺣﮐﺎم اﺳﻼﻣﯽ واﻧﻣود ﮐﺮده ،ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﮐﻔﺮ ﻣﺗﮫم ﻣﯾﮐﻧد و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻌﻣﯾل ﻧﯾت ﺗﺟدد
طﻠﺑﺎﻧﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﮐﺷور ﻣﯾﺷود .ﺑﺧﺻوص درﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾﺮﮐﻪ اﺳﻼم
ﺳﯾﺎﺳﯽ درﮐﺷورھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ ﺑطور ﭼﺷم ﮔﯾﺮی رﺷد ﯾﺎﻓﺗﻪ و ﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﺋﯽ
طﺮﻓداران زﯾﺎدی ﭘﯾدا ﻧﻣوده وﺣﺗﯽ ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان ﺳﯾﮐوﻻر را ﻣورد ﺗﮫدﯾد
ﻗﺮارﻣﯾدھﻧد.
ﻣﺻﯾﺑت دﯾﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎزھم ﺑﻼی ﺟﺎن زﻧﺎن ﺷده وﻣﯾﺷود،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ
روﺣﺎﻧﯾت ﻣﺳﻠﻣﺎن ،ﺑﯾش از ﮔذﺷﺗﻪ دردﺳﺗﮔﺎه دوﻟت ﻧﻔوذ ﮐﺮده و دوﻟت را
ﻣﺟﺑور ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ھﺮﯾک از ﻣﻧﺳوﺑﯾن اﯾن ﻗﺷﺮﻣﻔت ﺧوار ،ﻣﻌﺎش و ﺣﻘوق دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﯾک ﻣﺎﻣور ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ﺑﭘﺮدازد ،ﺑدون آﻧﮐﻪ از آﻧﮫﺎ ﺗوﻗﻊ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻧﻔﻊ
ً
ﻣﺛﻼ در دوران ﺳﻠطﻧت ظﺎھﺮﺷﺎه وﺟﻣﮫورﯾت
ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد .در ﮔذﺷﺗﻪ،
داودﺧﺎن،ﻣﻼ وﻣوﻟوی در روﺳﺗﺎ ،از طﺮﯾق ﮔﺮﻓﺗن ﻋﺷﺮ و زﮐوة و ﭘول اﻗﺳﺎط
ﻣﺮده ھﺎ ارﺗﺰاق ﻣﯾﮐﺮد ،ودوﻟت ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﮐدام ﻣﻌﺎﺷﯽ ﻧﻣﯽ ﭘﺮداﺧت ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﻼ
وﻣوﻟوی از ﻣ َِﻠک و ارﺑﺎب ده و ﺣﮐﺎم دوﻟت ﺣﺮف ﺷﻧوی داﺷت،وﻟﯽ ﺑﻌد از
ﺳﻘوط ﺟﻣﮫورﯾت داودﺧﺎن ،ﻣﻼﯾﺎن و ﺧطﯾﺑﺎن و ﻣوﻟوﯾﮫﺎی ﻣورد ﺗوﺟﻪ دوﻟت
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ﻗﺮارﮔﺮﻓﺗﻧد واز طﺮﯾق ﺗﺷﮐﯾﻼﺗﯽ ﺑﻧﺎم وزارت ﺣﺞ و اوﻗﺎف و ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ھﻣﻪ ﻣﻌﺎش ﺑﮔﯾﺮ دوﻟت ﺷدﻧد ودﯾﮔﺮ ﺑﻪ ارﺑﺎب وﻣﻠک ده ،ﭼﻧدان
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
واز وﺑﻧد ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﯾک ﮐﺎرﻣﻧد دوﻟت ﮐﻪ  ١٢ﯾﺎ  ١٦ﺳﺎل و ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ از آن ﺑطورﻣﻧظم ﭘﺷت
ﻣﯾﺰدرس ﻧﺷﺳﺗﻪ و ﺑﻌد از ﮔﺮﻓﺗن ﺷﮫﺎدﺗﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎری ﮔﻣﺎﺷﺗﻪ ﺷده ،ﻣﺟﺑور اﺳت
وظﺎﯾﻔش را ﺑﺧوﺑﯽ و ﺑﻪ ﻣوﻗﻊ اﻧﺟﺎم دھد و اﮔﺮ ﺑدرﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧدھد ﻧﻣﯾﺗواﻧد
ﺑﺮای ﺗﺮﻓﯾﻊ ﺧود از ﺳوی آﻣﺮﯾن ﻣﺎﻓوق ﺳﺟل درﺳت ﺑﮔﯾﺮد،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺟﺑوراﺳت
ﺗﺎ ﺑﻪ آﻣﺮ ﺧود اطﺎﻋت داﺷﺗﻪ،دﺳﭘﻠﯾن ﭘذﯾﺮﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﻣﻼ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑدرﺳﺗﯽ درس
ﺧواﻧده ،وﻧﻪ ﺳﺟل ﺗﺮﻓﯾﻊ دارد و ﻧﻪ دوﻟت ﺑﺮدوش او ﮐﺎری ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت،ﺧود را
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
آن ﺑود ،اﻣﺎ اﮐﻧون ﮐﻪ از دوﻟت ﻣﻌﺎش ﻣﯾﮔﯾﺮد،ﺑﺎز و ﺑﻧد ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت
ﻧﯾﺳت،وﺣﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧد دوﻟت را در اﺟﺮای ﺑﺮﺧﯽ ازﺳﯾﺎﺳﺗﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺧﺎﻟﻔت
دﺳﺎﺗﯾﺮدﯾﻧﯽ ﻣﺗﮫم ﮐﻧد .از اﯾﻧﺳت ﮐﻪ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،دوﻟت ھﺎی ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺳﻘوط
داودﺧﺎن روﯾﮐﺎر آﻣدﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط رﻓﺗﺎر ﮐﺮده وھﺮ ﻓﯾﺻﻠﻪ
وﭘﯾﺷﻧﮫﺎدی ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﮐﻧﻧد ،دوﻟت ﺑﺎ ﺳﺮ وﭼﺷم ﻗﺑول ﻣﯾﮐﻧد .در اواﯾل ﻣﺎرچ ٢٠١٤
ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺗﺣﺻﯾل زﻧﺎن را درﮐﻼس درس ﻣﺮدان در ﭘوھﻧﺗوﻧﮫﺎ
وﮐﺎر زﻧﺎن را در دﻓﺎﺗﺮ در ﭘﮫﻠوی ﻣﺮدان ﺣﺗﯽ در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐﺮدﻧد
وﮐﺮزی ﺑﻪ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد آﻧﮫﺎ ﻟﺑﯾک ﮔﻔت وﮐف زد.

حال چه بايدکرد؟
دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن زﻧﺎن ﺑدو دﺳﺗﻪ ﺗﻘﺳﯾم ﺷده ﻣﯾﺗواﻧﻧد :ﯾﮐﯽ زﻧﺎن ﺷﮫﺮی ﺑﺎ
ﮐﻣﯾﺗﯽ در ﺣدود٣٥ -٣٠ﻓﯾﺻد ،دﯾﮔﺮی زﻧﺎن روﺳﺗﺎﺋﯽ ،ﺑﺎ ﮐﻣﯾﺗﯽ درﺣدود -٦٥
 ٧٠ﻓﯾﺻد .ﭼون ﺗﻌداد زﻧﺎن روﺳﺗﺎﺋﯽ دوﭼﻧد زﻧﺎن ﺷﮫﺮی را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھﻧد،
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
ﺗﺎ در ﭘﮫﻠوی ﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾس ﭘﺳﺮان روﺳﺗﺎ ،زﻣﯾﻧﻪ رﻓﺗن دﺧﺗﺮان ﺑﻪ ﻣﮐﺗب
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 و زﻧﺎن
ﮐﺎرآﻣد آﯾﻧده ﮐﺷور ،ﻣﺛل داﮐﺗﺮ ،اﻧﺟﻧﯾﺮ ،ﺳﯾﺎﺳﺗﻣدار ،ﺣﻘوق دان،ﻓﯾﻠﺳوف،ﺗﮐﻧﯾک
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ﮔﺮان ﻣﺎھﺮ و ورزﯾده ،ﻓﺿﺎﻧوردان وﭘﯾﺷواﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ وﻏﯾﺮه ،ﻧﻘش
ﺷﺎن در ﺗﺮﻗﯽ و رﺷد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺷود.
ﺗﻌﻣﯾم ﺳواد وﺗﺣﺻﯾل دررﺷد آﮔﺎھﯽ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺳﯾﺎر ﻣوﺛﺮاﺳت و
ﻣﯾﺗواﻧد در آﯾﻧده ﺛﻣﺮۀ ﯾک ﭼﻧﯾن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﻣﻠﯽ را دﯾد وﻟﻣس ﮐﺮد .ﺑدون ﺗﻌﻣﯾم
ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺻﯾل زﻧﺎن ،زﻧﺎن ﺑﻪ ھﯾﭻ ﺧواﺳﺗﻪ ﺑﺟﺎ وﻣﻌﻘول ﺧود رﺳﯾده ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد.
ﻧﮫﺎدھﺎی ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ اﻳن ﺑﺎور رﺳﻳده اﻧد ﮐﻪ ﺣل ﻣﺷﮐل زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺑﻪ ھﻳﭻ ﺻورت ﻣﻣﮐن ﻧﺧواھد ﺑود ،ﻣﮔﺮ اﻳﻧﮐـﻪ ﺳـطﺢ ﺗﺣـﺻﯾل وداﻧـش ﻣـﺮدان و
زﻧﺎن دراﻳن ﮐـﺷور ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮود .اﻣـﺎ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن ﺳـطﺢ داﻧـش در اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن ﺧـود
اﻣﺮﻳﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟود ﻣﺳﺎﻋد ﺑـودن ﺷـﺮاﻳط دﺳـت ﮐـم دو ﻧـﺳل دﻳﮔﺮزﻣـﺎن ﻻزم
دارد.
ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧﺷوﻧت ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد ﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾت
از ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﻣﺛل ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن از ﺳوی ﻣراﺟﻊ
ﻋدﻟﯽ وﺗﻘﻧﯾﻧﯽ ﺗﺻوﯾب ﮔردد و دوﻟت ﺑﺎﯾد از آن ﻗﺎطﻌﺎﻧﻪ ﺣﻣﺎﯾت
ﻧﻣﺎﯾد .وزارت اﻣور زﻧﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ ھﻣﮐﺎری وزارت ﺣﺞ واوﻗﺎف
ازﺧطﯾﺑﺎن ﻧﻣﺎز ﺟﻣﻌﻪ ﺑﺧواھد ﺗﺎ ھرھﻔﺗﻪ درﻣورد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣردان وﻧﻣﺎزﮔزاران آﮔﺎھﯽ ھﺎی ﻻزم ﺑدھﻧد .اﯾﺟﺎد ﻣراﮐز ﻣﺷورت
دھﯽ ﺣﻘوﻗﯽ وﺗﺳﮫﯾﻼت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ از ﺟﻣﻠﻪ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﻪ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ
ﺑرای زﻧﺎن درﺗﻣﺎم وﻟﺳواﻟﯾﮫﺎی ﮐﺷور ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد زﻣﯾﻧﻪ را ﺑرای
ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﺎی ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎزد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺣﺿورﻓﻌﺎل
زﻧﺎن در ﻣدﯾرﯾت درﻧﮫﺎدھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ)ﭘوﻟﯾس(،ﻋدﻟﯽ وﻗﺿﺎﺋﯽ و
ﺳﺎرﻧواﻟﯽ ﮐﺷور ﺑﯾﺷﺗر ﮔردد و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺻوﺗﯽ وﺗﺻوﯾری و
ﮐﺗﺑﯽ واﻟﮐﺗروﻧﯾﮐﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾد در آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﻪ ﻣردم در ﺑﺎرۀ ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺳﮫم و ﻧﻘش ﻓﻌﺎﻟﺗری ﺑدوش ﺑﮔﯾرﻧد.
درﺷﮫﺮھﺎ،ﮐﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ زﻧﺎن از ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺣﺻﯾل درﻣﺮاﮐﺰ آﻣوزﺷﯽ ﻣﺗوﺳط
وﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧوردار اﺳﺗﻧد ،ﻣﻌﻠوﻣدار اﮐﺛﺮﯾت آﻧﺎن از ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮ آﮔﺎھﯽ
ﺑﺮﺧوردار اﻧد  .ﺑﻪ ﻋﺑﺎرت دﯾﮔﺮ ﻓﯾﺻدی زﻧﺎن ﺑﺎﺳواد وآﮔﺎه در ﺷﮫﺮھﺎ ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﯾﺷﺗﺮ از زﻧﺎن ﺑﺎﺳواد در روﺳﺗﺎھﺎی ﮐﺷوراﻧد ،ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن اﯾﻧﮫﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺰاﯾﺎی ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﻗﺎﻧون ﻣطﺑوﻋﺎت وآزادی ﺑﯾﺎن و آزادی ﺗﺟﻣﻌﺎت
ﻣﺳﺎﻟﻣت آﻣﯾﺰ،ﺑﺮدوﻟت ﻓﺷﺎر وارد ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺳﮫم ﻣﺷﺎرﮐت زﻧﺎن را دراﻣور ﺧدﻣﺎت
ﻋﺎﻣﻪ ،ﻣﺛل ،ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت،ﻣطﺑوﻋﺎت ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ،رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ،ﻗﺿﺎ
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ﻗﺎﺑﻠﮔﯽ،

وﻋدﻟﯾﻪ،ﺳﺎرﻧواﻟﯽ،ﭘﺎرﻟﻣﺎن،ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ،ﭘوﻟﯾس ،اردو،طﺑﺎﺑت،ﻧﺮس
ﺷﮫﺮداری و ﺗﺟﺎرت و ﻣوﺳﺳﺎت ﺗوﻟﯾدی ارﺗﻘﺎ ﺑﺑﺧﺷﻧد.
دوﻟت ﻣﮐﻠف اﺳت ﺗﺎ از ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻧﯾﻣﯽ از ﭘﯾﮐﺮ اﺟﺗﻣﺎع
،ﺑﺮای رﺷد وﺗﺮﻗﯽ ﮐﺷور ﺣﻣﺎﯾت و ﭘﺷﺗﯽ ﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد .واﺿﺢ اﺳت ﮐﻪ ﺑدون
ﺣﻣﺎﯾت دوﻟت ،زﻧﺎن ﻧﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻪ ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﻣﺷﺮوع وﻗﺎﻧوﻧﯽ وﻣدﻧﯽ ﺧود
ﺑﺮﺳﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﺣﻘوق ﻣدﻧﯽ زﻧﺎن درﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ وﺳﺎﯾﺮ ﻟواﯾﺢ ﮐﺷور
ﺗﺳﺟﯾل وﺗﺛﺑﯾت ﺷده اﺳت،ﻓﻘط ﯾک ﺣﮐوﻣت ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اراده و ﻗﺎطﻊ ﺑﮐﺎراﺳت ﺗﺎ از
ﺣﻘوﻗﯽ ﮐﻪ در ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻗواﻧﯾن ﻣﺗﻣﻣﻪ ﺑﺮای زﻧﺎن در
ﻧظﺮﮔﺮﻓﺗﻪ ﺷده ،ﺣﻣﺎﯾت ﮐﻧد ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺣﻣﺎﯾت از ﻗﺎﻧون ﭘﻧداﺷﺗﻪ ﻣﯾﺷود.
ﺣﮐوﻣت ﮐﺮزی ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﮐﻔﺎﯾت و دراﯾت ﻻزم ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳت وﻧﻣﯾﺗوان از
ﮐﺮزی و ﺗﯾم ﺑﺮﺳﺮﻗدرت او ﺗوﻗﻊ ﺑﯾﺷﺗﺮ از وﺿﻊ ﻣوﺟوده را ﻧﻣود  .زﻧﺎن ﺑﺎﯾد از
ﻣﯾﺎن ﮐﺎﻧدﯾدان ﻣوﺟوده  ،درﺻدد اﻧﺗﺧﺎب ﯾک ﮐﺎﻧدﯾد ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﺎﻧدﯾدی ﮐﻪ ﺑﻪ
زن وﺣﻘوق زن وﻣﻧﺷورﺟﮫﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﺑﺎور داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﻪ او رأی ﺑدھﻧد ﺗﺎ
در آﯾﻧده از وی ﺗوﻗﻊ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﻔﯾد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻘوق زﻧﺎن داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺗﻼش ﺻورت ﺑﮔﯾﺮد ﺗﺎ زﻧﺎن دراﺗﺣﺎدﯾﻪ ھﺎ واﻧﺟﻣن ھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ،ﺣﻘوﻗﯽ وﺻﻧﻔﯽ وﺣﺗﯽ اﻧﺟﻣن ﺣﻣﺎﯾت از ﻣﺎدران  ،ﯾﺎ اﻧﺟﻣن دﮐﺗوران
زن ،اﻧﺟﻣن ﻧﺮس ﻗﺎﺑﻠﻪ ھﺎ و اﻧﺟﻣن دﻓﺎع از ﻗﺎﻧون ﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زﻧﺎن،وﻏﯾﺮه
ﻣﺗﺷﮐل ﺷوﻧد ،زﯾﺮا اﯾن ﺗﺷﮐل ھﺎ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﻪ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ زﻧﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺷور
ﺑﯾﺎﻧﺟﺎﻣد و ازاﯾن طﺮﯾق در ﻣواﻗﻊ ﻟﺰوم دﺳت ﺑﻪ اﻋﺗﺮاﺿﺎت ﻣدﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺣﻘوق
زﻧﺎن ﺑﺰﻧﻧد و دوﻟت را ﻣﺗوﺟﻪ ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎ وﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﻘوﻗﯽ زﻧﺎن ﺑﻧﻣﺎﯾد.
ﺧﺗم ٢٠١٤ /٣/٢٨
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واھب(نويسنده،شاعر،
صالحه واصل ) ِ
ھنرمند ومؤلف آثار متعدد

صالحه وھاب واصل
ﯾﮐﯽ از زﻧﺎن ﻓﺎﺿل،داﻧﺷور،ﺳﺧﻧور،ادﯾب ،ﻧﻘﺎش و ھﻧر ﻣﻧد
ﭼﯾره دﺳت ،ﺧﺎﻧم ﺻﺎﻟﺣﻪ واھب اﺳت .ﺧﺎﻧم ﺻﺎﻟﺣﻪ ﯾﺎ ذﮐﺎوت
وھوش ﺳرﺷﺎر ،ھم در ﺷﻌر ﺳراﺋﯽ ﯾد طوﻻ دارد و ھم درﻧﻘﺎﺷﯽ و
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ ﻗﻠم رﺳﺎ و ﺑﯾﺎن ﺷﯾوا دارد  .وی در ﻋرﺻﻪ ھﺎی ﯾﺎد ﺷده
دﺳت آوردھﺎی اﻓﺗﺧﺎر اﻣﯾزی راﻧﯾز ﻧﺻﯾب ﺷده اﺳت» .ﺗک ﺑﯾت ھﺎی
واھب«ﮐﻪ در ﯾوﺗﯾوب" "youtubeﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدی ﺧﺎﺻﯽ در
رﻧﮔﯾن
ِ
دﯾزﯾﺎن ھﺎی رﻧﮔﯽ ﻣﺧﺗﻠف اﻣﺎ ﺟﺎﻟب وﺟذاب ﻗﺎب ﮔردﯾده ،اﻧﺳﺎن را
ﻏرق ذوق ﺳﺣر آﻓرﯾن دﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﺳﺎزد ﮐﻪ اﯾن ھﻧر ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﮔذاﺷﺗﻪ
اﺳت .ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻘول ﺷﺎﻋر،آﻧﭼﻪ ﺧوﺑﺎن ھﻣﻪ دارﻧد ،او ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﺋﯽ دارد
وﺗﺟﻣﻊ اﯾن ھﻣﻪ ﺧوﺑﯾﮫﺎ ،از وی ﯾک ﺷﺧﺻﯾت اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯽ ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت
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 ،ﺑراﯾش طول ﻋﻣر وﺳﻌﺎدت آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
آﻧطورﮐﻪ ﺑﯾوﮔﺮاﻓﯽ ﻣﺧﺗﺻﺮ ﺧﺎﻧم ﺻﺎﻟﺣﻪ ﺟﺎن در ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن
ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد :ﺻﺎﻟﺣﻪ واھب واﺻل ﺑﻧت اﻟﺣﺎج ﻣﺣﻣد ﻏوث واﺻل در  ١٩٦٠م
ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ  ١٣٣٩ھـ  ،ش در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﭼﺷم ﺑدﻧﯾﺎ ﮔﺷوده اﺳت .ﺑﻌد از
ﮔذﺷﺗﺎﻧدن دوره اﺑﺗداﺋﯾﻪ دوره ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ را در ﻟﯾﺳﮥ زرﻏوﻧﻪ ﺑﻪ اﺗﻣﺎم
رﺳﺎﻧﯾده و ﺑﻘﯾﻪ ﺗﺣﺻﯾﻼﺗش را ﺑﺎ درﺟﮥ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس در رﺷﺗﮥ ﺗﺟﺎرت و
ﻣﺎرﮐﯾﺗﻧگ ﺑدﺳت آورده اﺳت .ﺧﺎﻧم واھب واﺻل از ﺳﺎل  ١٩٨٩از ﮐﺷورش
ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﻣﮫﺎﺟﺮت ﺷد ﮐﻪ ﻣدت  ٢١ﺳﺎل اﺧﯾﺮ را در ﮐﺷور ھﺎﻟﻧد ﺑﺎ ﺷوھﺮ و
ﭼﮫﺎر ﻓﺮزﻧدش ) ﯾک دﺧﺗﺮ و ﺳﻪ ﭘﺳﺮ( ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮد ،وی در ﮐﺷور ھﺎﻟﻧد ﻧﯾﺰ ﺑﻪ
ﮐﺳب ﺗﺣﺻﯾﻼت ﭘﺮداﺧت و در رﺷﺗﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد :ﻧﺮﺳﻧﮔﯽ ﺗﺎ درﺟﻪ
ﮐدرﻧﺮس ،ﺣﺳﺎب داری ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮی وﻋﻣﻠﯽ ،دﻓﺗﺮداری و ﺷﻧﺎﺧت ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮ ﮐوﺷﯾد
و اﻓﺗﺧﺎر داﺷﺗن دﯾﭘﻠوم و ﯾﺎ ﺷﮫﺎدﺗﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻧﮫﺎرا ﺑدﺳت آورد و ﻣدت  ١٦ﺳﺎل
اﯾﻔﺎء وظﯾﻔﻪ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧم واھب
ﺑﻪ ﺣﯾث ﮐدر ﻧﺮس در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﻪ ھﺎﻟﻧد
ِ
واﺻل ﻋﻼوه ﺑﺮ وظﯾﻔﮥ اﺻﻠﯽ اش ھﻣﯾﺷﻪ در ﺻدد ﺧدﻣت ﺑﻪ ﮐﺷور و
ھﻣوطﻧﺎﻧش ﺑوده و ﺑﻪ ﺷﮐل اﻓﺗﺧﺎری ﺑﺎ اﻧﺟﻣن ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﻧﺎن ،ﻣﮫﺎﺟﺮﯾن اﻓﻐﺎن
در اروﭘﺎ و ﻧﮫﺎدھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ ﺑﯾﺮون ﻣﺮزی ھﻣﮐﺎر ﺑوده و ﺧدﻣﺎت ﻣﺰﯾدی را
اﻧﺟﺎم داده اﺳت .
وی در ﺳﺎل  ٢٠٠٩ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣدﯾﺮ ﻣﺳؤول و ﺻﻔﺣﻪ آراء ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧو
ﮐﻪ ﯾک ﻧﺷﺮﯾﮥ اروﭘﺎﯾﺳت و از اﺗﺮﯾش ﭼﺎپ و ﻧﺷﺮ ﻣﯾﺷود اﻧﺗﺧﺎب ﺷد و درﺳﺎل
٢٠١٠ﻣﻘﺎم ﻣدﯾﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻣﺳﯾون ﺳﺮ ﺗﺎ ﺳﺮی زﻧﺎن ھﺎﻟﻧد را ﻧﯾﺰ از آن ﺧود ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧم واھب واﺻل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧدﻣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻧﮔﯽ اش ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺧوب و
ﻧﻘﺎش ﺑﺎ اﺳﺗﻌدادﯾﺳت ﮐﻪ ﯾﮐﯽ از ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎی وی در ﺳﺎل ١٣٥٧ش ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ
١٩٧٨م در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﯾن ﭼﻧدﯾن ﮐﺷورآﺳﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎم اول را ﮐﺳب ﮐﺮد.
ﺧﺎﻧم واھب واﺻل ﺗﺎ ﺣﺎل ﭼﻧد ﺑﺎر ﻧﻘﺎﺷﯽ ھﺎﯾش را در ﺷﮫﺮ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف از
ﻣﻣﺎﻟک ﻧﯾدرﻟﻧد ،ﺟﺮﻣﻧﯽ و ﺑﻠﮋﯾک ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾش ﻗﺮار داده ﮐﻪ ﻣورد ﻋﻼﻗﮥ ﻋﻼﻗﻣﻧدان
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ھﻧﺮش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت و ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮫﺎ ﺗوﺳط ﻏﺮﺑﯾﺎن و ھﻣوطﻧﺎن ﺧود ﻣﺎن ﺑﻪ
ﻗﯾﻣت ﻣﻧﺎﺳب ﺑﻪ ﻓﺮوش ھم رﺳﯾده .ھﻣﭼﻧﺎن ﺧﺎﻧم واھب واﺻل آﺛﺎر زﯾﺑﺎی از
دﯾﺰاﯾن ھﺎی دﯾﺟﯾﺗﺎﻟش دارد ﮐﻪ ﻧﻣوﻧﻪ ھﺎی آﻧﺮا در ﺻﻔﺣﮥ ﯾوﺗوﺑش ﺑﻪ ﻧﺎم
waheb٦٠و ﯾﺎ در »ﮔوﮔل« و » ﭘﯾﮐﺎﺳﺎ« ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﻣﺷﺎھده ﻧﻣﺎﺋﯾد .
ﺧﺎﻧم واھب واﺻل دارای  ١٧اﺛﺮ ادﺑﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﻪ ُﻧﻪ اﺛﺮش ﺣﺎوی ﮐﺗب
رﻧﮔﯾن ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎﺗوری و ھﻧﺮ ﮐﺎﻟﯾﮔﺮاﻓﯽ زﯾﺑﺎی ﺷﺮﻗﯽ اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻣﮐﺎری
ﮐﺎﻟﯾﮔﺮاف ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﻣﺣﺗﺮم ﺗواب وھﺎب دﯾﺰاﯾن و ﺧطﺎطﯽ ﮔﺮدﯾده
اﺳت ،ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی »ﻧﮔﯾن«» ،ﺟوھﺮ«» ،ﮔﮫﺮ«» ،ﺗک ﺑﯾت ھﺎی ﺻﺎﻟﺣﻪ واھب
در ﻧﺎب« ﯾک ﺟﻠد ﭼﺎر
واﺻل«» ،زﯾور« » ،ﺗک ﺑﯾت ھﺎی رﻧﮔﯾن
ِ
واھب« و » ُ ِ
ﭘﺎره ھﺎی رﻧﮔﯾن ﺑﻪ ﻧﺎم »ﯾﺎر ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ« و ﯾک ﺟﻠد ﻏﺰﻟﯾﺎت ﺑﺎ ﻣﯾﻧﺎﺗوری ﺷﺮﻗﯽ زﯾﺑﺎ
ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻏﺰﻟﯾﺎت ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ« ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﺎﻗﯽ ﭘﻧﺞ اﺛﺮ دﯾﮔﺮش ﮐﺗب ﭘﻧﺟﮔﺎﻧﮥ ﻏﺰﻟﯾﺎﺗش
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد زﯾﺮ ﻧﺎم ھﺎی »ﻣﺮوارﯾد ﮔﻣﺷده« »ﺻﻔﺎی دل«» ،ﮔوھﺮ ﻧﺎب«» ،ﻋﺎﻟم
ﯾﻘﯾن« و »ﺑﯾﮐﺮان ﻋﺷق« ﮐﻪ ھﻣﻪ از ﭼﺎپ ﺑﺮآﻣده و ﺑﻪ دﺳﺗﺮس ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻗﻠﻣش
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت و دوﯾﯽ دﯾﮔﺮ آن ﺑﻪ ﻧﺎم ھﺎی »ﻓﻧﺎی ﻋﺷق« و »ﮔداز درون«
آﻣﺎدۀ ﭼﺎپ ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺧﺎﻧم واھب واﺻل اﺳﺗﻌداد ﺷﻌﺮی را از ﭘدر ﺑﻪ ﻣﯾﺮاث ﺑﺮده
اﺳت و اﺷﻌﺎرش زﯾﺎد ﺗﺮ ﻣﺗﺄﺛﺮ از اﺷﻌﺎر ﺑﯾدل ﺑﺰرگ و ﻣوﻻﻧﺎی ﺑﻠﺦ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮐﻪ
زﯾﺎد ﺗﺮ در اﺷﻌﺎرش ﺳﺑﮐﮫﺎی ھﻧدی و ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ و ﺳﺑک ﮐﻼﺳﯾک را ﻣﺷﺎھده
ﻣﯾﺗواﻧﯾم .وی اﺷﻌﺎر ﺳﭘﯾد و ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ ھم دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺟﻣوﻋﻪ ھﺎی ﺷﻌﺮش
ﺑﻪ ﺳﺑﮐﮫﺎ و ﮔﺮاﯾش آن ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﭘﯽ ﺧواھﯾم ﺑﺮد .ﺧﺎﻧم واھب واﺻل ھﻣﭼﻧﺎن در
ﮐﻧﺎر ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ و ﮐﻠک ھﻧﺮﻣﻧداﻧﻪ اش داﺳﺗﺎن ھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎی ﮐوﺗﺎه ھم
ﻣﯾﻧوﯾﺳد .ﮐﻪ از ﺟﻣﻠﻪ ی داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی اﯾن ﻗﻠم داﺳﺗﺎن »ﺻﻐﺮا«» ،ﮔﻠﭼﮫﺮه«
»،ﺷﺎداب« و »ﻗﺻﺎص زن ﮔﻣﻧﺎم« ﮐﻪ ﯾک ﻗﺻﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ و ﭼﺷم دﯾد ﺧودش
ﻣﯾﺑﺎﺷد در ﻓﺻﻠﻧﺎﻣﮥ »ﺑﺎﻧو« و ﺳﺎﯾت ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﻧﺗﺮ ﻧﺗﯽ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده اﺳت و
در اوﻟﯾن ﻓﺮﺻت ﺑﺎ داﺳﺗﺎن ھﺎی دﯾﮔﺮش ﺑﻪ ﺷﮐل ﻣﺟﻣوﻋﮥ داﺳﺗﺎن ھﺎﯾش در
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ﻗﺎﻟب ﯾک ﮐﺗﺎب زﯾﺮ ﻧﺎم »آﺗش ﺳوزﻧدۀ ﺧﺎﻣوش« ﮐﻪ ﻣﮐﻣل آﻣﺎدۀ ﭼﺎپ اﺳت ،ﺑﻪ
ﻧﺷﺮ ﻣﯾﺮﺳﯾد .
ﺧﺎﻧم واﺻل ﺑﺎ ﻗﻠم ﺗواﻧﺎﯾش ﮐﻪ ﺑﯾﺎﻧﮔﺮ واﻗﻌﯾت ھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺮھﻧﮔﯽ،
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺳت ،ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺳﯾﺎر دﻟﭼﺳپ و ُﭘﺮ ﻣﺣﺗوای ﻣﯽ ﻧﮔﺎرد ﮐﻪ زﯾﺎد
ﺗﺮ آﻧﮫﺎ را در ﺳﺎﯾت »اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آن ﻻﯾن« »ﺳﺎﯾت  ٢٤ﺳﺎﻋت«» ،ﺳﺎﯾت ﺟﺎم
ﻏور«» ،ﮔﻔﺗﻣﺎن«» ،ﻧور«» ،روزﻧﻪ« و ﺳﺎﺋﺮ ﺳﺎﯾت ھﺎ و ﺻﻔﺣﮥ ﻓﯾﺳﺑوﮐﯽ
واھب« ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ﻣﯾﺗواﻧﯾد  .وی ﮐﺗﺎب دﯾﮔﺮی زﯾﺮ ﻋﻧوان »زن
ﺧودش ﺑﻧﺎم » ِ
و اﺳﺗﻔﺎدهء ﺳوء از زن در ﺷﺮق و ﻏﺮب« ھم روی دﺳت دارد ﮐﻪ ﻣطﺎﻟﻌﮥ آن
ﺑﺮای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدان ﻗﻠﻣش ﺧﺎﻟﯽ از ﻟذت ﻧﺧواھﯾد ﺑود .ﺧﺎﻧم ﺻﺎﻟﺣﻪ واھب در
ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣن آﻧﻼﯾن ﺑﯾش از  ٧٥ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﺎﻧده اﺳت.

ستارۀ معصوم
ﺑﺎز ﻓــــــــﺮﯾﺎد زﻧﯽ ﺗـﺎ آﺳـــــــﻣــﺎن

ُﻣﮫــــــﺮی ﺷد ﺑﺮ ﺟﺑﮫـﮥ ﻧـﻧگ زﻣــﺎن

ﺑﺎز داﻣــــﺎن زﻣﯾن ﺷد ﻏـــﺮق ﺧون

ﺮات ﺑﺎﺳﺗــــﺎن
ازرگ دﺧـــــــت ھــــ ِ

ﺑﺎزﺑﮔﺮﻓـــــت دﯾــو وﺣﺷــت از ﺳﺗم

ﺑﯾﻧﯽ و ﻟب ھﺎی اﯾن ﻣﻌــﺻوم ﻧـﺷﺎن

ﻏﺮق ﺧـــون اﻓﺗﺎده روی ﻓﺮش ﺧﺎک

ﺑﯾﺧود از ﺿﺮب ﺳﺗم ﺑﺮ ﺟﺳم و ﺟﺎن

زھــﺮه ُﻣــــــﺮد از ﻏم ﺑﻪ داﻣﺎن ﻓﻠک

ﻣﺎه از وھـــــــم ﺧﺷوﻧــت ﺷد ﻧﮫـﺎن

ﺑﺎز از ﭼﺷم ﻓـــــــﻠک ﺧـون ﻣﯽ ﭼﮐد

ﺗﺎ »ﺳﺗﺎره« ﻣﯽ ﮐــــﺷد از دل ﻓﻐﺎن

ﺑﺎز دﺳت ﻧﺎﻣــــــــــﺮادی ھــﺎ ﻓﺷﺮد

ﯾک ﮔﻠـــــــوی دﯾﮔــــﺮاز ﺟﻧس زﻧﺎن

ﺑﺎز رﺳم زن ﺳﺗــــــﯾـﺰی ﺗــﺎزه ﺷد

ﺑﺎز وﺣﺷت ﺷد ز ﻓﺮﺳﻧگ ھــﺎ ﻋﯾﺎن

ﺑﺎز ﻧﺎم ُدﺧـــــــت اﻓــــﻐﺎن در ﺟﮫﺎن

ﺷد ﺳﯾﺎه ﻣﺷق ﺧــــــط ﻗــــﺮﺑﺎﻧـﯾﺎن

ﺑﺳﮐﻪ ﺳوزد رگ رﮔـــم ﮔــوﯾم ھﻣﯾن

واھــــــﺑﺎ« ﻗﮫـﺮ ﺧـدا ﺑﺮ ﺟﺎن ﺷﺎن
» ِ

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٥٥

دکتورس زرغونه عبيدی

زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی در ﺳﺎل ١٣٣٧ھﺟﺮی ﺷﻣﺳﯽ ﻣطﺎﺑق ﺑﻪ ﺳﺎل ١٩٥٨
ﺧورﺷﯾدی در ﺷﮫﺮ ﻛﺎﺑل ﭼﺷم ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺷود .ﺑﻌد از ﻓﺮاﻏت از ﻣﮐﺗب راﺑﻌﮥ
ﺑﻠﺧﯽ ،ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧود را در رﺷﺗﮥ طب ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل )ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن ﺑﻧﺎم
اﻧﺳﺗﯾﺗوت طب ﮐﺎﺑل ﯾﺎد ﻣﯾﺷد( ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾده و ﺷﺎﻣل ﻛﺎدرﻋﻠﻣﯽ دﯾﭘﺎرﻣﻧت
ﻓﺎرﻣﮐوﻟوژی ﭘوھﻧځﯽ طب ﻛﺎﺑل ﮔﺮدﻳد .در اﯾن دﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺑﻪ ﺣﯾث اﺳﺗﺎد
ﻓﺎرﻣﮐوﻟوژی ،اﯾن رﺷﺗﻪ را ﺑﺮای ﻣﺣﺻﻠﯾن طب در ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ﻓﺎﮐوﻟﺗﻪ ﺷﺎن ﺗﺎ
اواﺳط ﺳﺎل  ١٩٩٢ﺗدرﯾس ﻧﻣوده اﺳت .او در اﯾن ﮐدر طﺑﯽ از رﺗﺑﮥ ﻧﺎﻣﺰد
ﭘوھﯾﺎﻟﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻣود و ﺑﻌد از ﻧوﺷﺗن و اراﯾﻪ ﻧﻣودن ﮐﺎر ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ
ﻻزﻣﻪ ﺑﺮای ﺑدﺳت آوردن درﺟﺎت اﮐﺎدﻣﯾک ﺑﻠﻧدﺗﺮ ،درﺟﻪ ﭘوھﻧﻣل را در ﺳﺎل
 ١٣٦٩ﺑﻌد از ﺗﺻوﯾب ﺷورای ﻋﻠﻣﯽ طب ﮐﺎﺑل و ﻣﻧظوری وزﯾﺮ ﺻﺣت ﻋﺎﻣﮥ
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
ﺧوﯾش ﺑﻪ ﺣﯾث دﮐﺗور وﻻدی و ﻧﺳﺎﻳﯽ در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮥ ﻣﻼﻟﯽ زﻳﮋﻧﺗون ﻧﯾﺰ اﯾﻔﺎی
وظﯾﻔﻪ ﻧﻣوده اﺳت .وی ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻳک ﺑورس ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺣﯽ ﺟﮫﺎن ﻣدﺗﯽ ﭼﻧد
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ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در رﺷﺗﻪ ﻓﺎرﻣﮐﻠوژی در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﭘﺮداﺧت .دﮐﺗورس زرﻏوﻧﻪ
ﻋﺑﻳدی در ﮐﻧﺎر اﻳﻔﺎی وظﺎﻳف رﺳﻣﯽ ،در ﻛﻠﻳﻧﻳك ﺻﺣﯽ اﻧﺟﻣن ﻣﻠﯽ ﻣﻌﻠوﻟﻳن و
ﮐﻠﯾﻧﯾک ﺣﻣﺎﯾﮥ طﻔل و ﻣﺎدر ﻧﻳﺰ ﺑﻪ ﺷﻛل رﺿﺎﻛﺎر ﺑﻪ ﺗداوی ﺑﻳﻣﺎران ﭘﺮداﺧﺗﻪ اﺳت .
ﻣﺣﺗﺮﻣﻪ ﻋﺑﻳدی ،از ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل  ١٩٩٢ﮐﻪ ﺑﻪ دﻋوت ﻳك ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻳﺮﻳﻪ
آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻳن ﻛﺷور آﻣد ،در آﻟﻣﺎن اﻗﺎﻣت دارد .وی در آﻟﻣﺎن ﭘس از آﻣوﺧﺗن
زﺑﺎن ،اﺷﺗﺮاک در ﺳﻳﻣﻳﻧﺎر ھﺎی ﺗﺧﺻﺻﯽ و ﺳﭘﺮی ﻧﻣودن اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﻣﺮﺑوطﻪ،
ﺟواز ﮐﺎر ﻣﺳﻠﮐﯽ را ﺑدﺳت آورده ﺷﺎﻣل ﮐﺎر ﮔﺮدﯾد ( . Medical Doctor
) Uni Kabul ) / M.D( Afgو ﺑﺣﯾث ﻣﺣﻘق ﻓﺎرﻣﮐوﻟوژی ﺧﺎﻧم ﻋﺑﯾدی طور
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
ﺑﯾﺎﯾد ﺑﻪ آن ﺣق اوﻟوﯾت ﻣﯾدھد .
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﻳدی در ﮐﻧﺎر ﮐﺎر ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﺳﻠﮐﯽ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ادﺑﯽ ﻧﻳﺰ دﻟﭼﺳﭘﯽ
دارد .ﺷﻣﺎری از اﺷﻌﺎر و ﻧﺑﺷﺗﻪ ھﺎی او در ﻣطﺑوﻋﺎت ﺑﺮوﻧﻣﺮزی ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده
اﻧد .ﻣﺟﻣوﻋﮥ اﺷﻌﺎر وی ﺑﻧﺎم "ﻓﺮﯾﺎدی ﺳﮐوت" ﭼﻧدی ﻗﺑل ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾده و ﻳك
ﻣﺟﻣوﻋﮥ داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﻛوﺗﺎه او آﻣﺎده ﭼﺎپ اﺳت .زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﻳدی ازدواج ﻧﻣوده و
ﺻﺎﺣب ﯾک دﺧﺗﺮ اﺳت .او ﺑﺎ ﻧﺎم زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی در ﺳﺎﺣﮥ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ادﺑﯽ
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺧوﯾش ،ﺧود را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻣوده و اﻣﺎ در داﺧل آﻟﻣﺎن در ﻣﺳﺎﯾل رﺳﻣﯽ
دوﻟﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی ﺗﯾﺑﮐﯾن ﻧﺎﻣش درج ﮔﺮدﯾده اﺳت.
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﻳدی از ﺷﻣﺎر اﻋﺿﺎی ﺑﻧﻳﺎدﮔذار اﻓﻐﺎن آﺳﻣﺎﻳﯽ ﺑوده و از
آﻏﺎز ﻣﺎه ﻣﺎرچ ﺳﺎل ﺟﺎری ،در ﺳﻣت ھﯾﺄت ﻣدﯾﺮۀ ﮐﺎﻧون ھﻣﺂھﻧﮔﯽ زﻧﺎن در
ﺧدﻣت ھﻣوطﻧﺎﻧش ﻗﺮار دارد .او آرزوﻣﻧد اﺳت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش از
طﺮﯾق اﯾن ﮐﺎﻧون ،در راه دﻓﺎع از ﺣﻘوق زن اﻓﻐﺎن ،در ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ و ھﻣﮐﺎری ﺑﺎ
دﯾﮔﺮ ﻓﻌﺎﻟﯾن ﺣﻘوق زن ،ﺑﺎﻋث ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻣودن ﭘﻠﮫﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﺗﺑﺎدل ﻧظﺮ ﻣﯾﺎن
ھﻣوطﻧﺎن و ﺑﺧﺻوص ﺧواھﺮان اﻓﻐﺎﻧش در داﺧل و ﺧﺎرج از وطن ﮔﺮدد .او
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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
ﺧدﻣت اش در ھﺮ دو ﺳﺎﺣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎﯾش از ﺟﻣﻠﮥ ﺳﺎﻟﮫﺎی ُﭘﺮ ارزش و ﻓﺮاﻣوش
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.
دﮐﺗورس زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی ﯾﮐﯽ از ﭘﯾﺷﺗﺎزان و ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺮﺟﺳﺗﻪ ،آﮔﺎه و ﺑﺎ
اﺣﺳﺎس ﺣﻘوق زن اﺳت ﮐﻪ از  ١٩٩٢ﺑدﯾﻧﺳو در ﺟﺮﻣﻧﯽ زﻧده ﮔﯽ ﻣﯾﮐﻧد.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم ﺑﺎ آﻏﺎزﻣﺻﺮوﻓﯾﺗﮫﺎی ﺗﺎن در اﻣور زﻧﺎن ،ﮐﻣﺗﺮ
ﻣوﻗﻊ ﻣﯾﯾﺎﺑﯾد ﮐﻪ ﺑﻪ طﺑﺎﺑت ﻣﺻﺮوف ﺷوﯾد.
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی  :ﻧﯽ ﭼﺮا ،در اﯾن ﺟﺎ ﻧﯾﺰ در ﺳﺎل  ١٩٩٥ﺑﻪ اﺧذ ﺟواز
ﮐﺎر ﻣﺳﻠﮐﯽ ﻧﺎﯾل ﮔﺮدﯾدم و ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﺣﻘق در ﮐﻠﯾﻧﯾک ﻓﺎرﻣﮐوﻟوژی ﮐﺎر ﮐﺮده ام .
ﻟﯾﮐن طﺑﯾﻌﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﺧدﻣﺎت طﺑﯽ ﻣن ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ روﺷن اﺳت ،ﺷﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺧﯾﻠﯽ
ﮔﺳﺗﺮده را در دﻓﺎع از ﺣﻘوق زن از ﺧود ﺗﺑﺎرز ﻣﯾدھﯾد ﻟﯾﮐن در ﮔﻔﺗﺎر ،ﺧﯾﻠﯽ
ﻓﺮوﺗن و ﻣﺗواﺿﻊ ھﺳﺗﯾد  .درﺳت ﻗﺿﺎوت ﮐﺮدم ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی :آﻧﭼﻪ ﻣﯾداﻧم اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺧود را آﻏﺎز ﯾک
ﭘﯾﮐﺎر طوﻻﻧﯽ و از ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗف در اﺧﯾﺮ ﺻف ﭘﯾﮐﺎر در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ دﯾﮔﺮ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘوق زن ﻣﯾداﻧم .ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﮔوﯾم ،ﺑﺮای ﻣن ﺻﺣﺑت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻣﻠﮐﺮدھﺎﯾم ﺑﺳﯾﺎر
ﻣﺷﮐل ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺷود.
ﺑﻪ ﺳوال ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗن ﯾک ﺣﺮف اﺳت و ﺑﯽ ﺳوال از ﺧود ﺳﺮاﯾﯾدن ﺣﺮﻓﯽ
دﯾﮔﺮ ،و اﯾن ﺷﮐل دوﻣﯽ را دوﺳت ﻧدارم .ﯾک ﻣﺛﺎل ﮐوﭼک ﺑﻪ ﺷﻣﺎ اراﯾﻪ ﻣﯾﮐﻧم ﺗﺎ
ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺮا درک ﮐﻧﯾد :ﻣن ﺑﺎ دﯾدن ﯾک ﻟﺑﺎس ﻣﺟﻠل در ﭘﺷت وﯾﺗﺮﯾن ،ﯾک ﺳﻔﺮه ی
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ﻣﺟﻠل و ھﺮ آﻧﭼﻪ ﻣﺷﺎﺑﻪ ﺑﻪ آن  ،در آن واﺣد ﺑﺎ ﺧود ﻣﯾﺎﻧدﯾﺷم ﮐﻪ ھﻣﭼو ﯾک
ﻣﺻﺮف ﻣﯾﺗواﻧد ﯾک ﺧﺎﻧواده را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮای ﯾک ﻣﺎه از ﺧطﺮ ﻧﺎﺑودی ﻧﺟﺎت
ﺑدھد  .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮔﺮی از دﻧﯾﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ ﻣﯽ
ﺗواﻧﻧد ھﻣﺎن اﺷﯾﺎی ﻣﺟﻠل و ﮔﺮاﻧﻘﯾﻣت وﯾﺗﺮﯾن را ﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ ﺑﺮای ﺷﺎن
ﺧﺮﯾداری ﮐﻧﻧد .اﻣﯾدوارم ﮐﻪ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺳووال ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺗﻪ ﺑﺎﺷم.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :و آﯾﺎ ﮔﺎھﯽ ﺷده ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺰ در زﻧده ﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺗﺎن از
ﺧﺮﯾداری اﺷﯾﺎی ﮔﺮاﻧﻘﯾﻣت وﯾﺗﺮﯾﻧﮫﺎ ﻣﻧﺻﺮف ﺷوﯾد ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی :ﺑﻠﯽ ،ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطﺮ ﯾﺎد آورﺷدم .وﻗﺗﯽ ﻗﺮار ﺑﺎﺷد ﭼﯾﺰ
ﮔﺮاﻧﻘﯾﻣﺗﯽ از ﺑﺎزار ﺑﺮای ﺧود ﺧﺮﯾداری ﮐﻧم ،ﺑﺎ ﮐﻣﺎل رﺿﺎﯾت و ﺑدون ﺗﺄﺛﺮ از
ﺧﺮﯾدن آن ﺻﺮف ﻧظﺮﻣﯾﮐﻧم و از ﺻﻣﯾم دل ﭘول آن را اﯾﻧﺟﺎ و آﻧﺟﺎ ﺑﺮای ﮐوﻣک
ﺑﻪ ﻧﯾﺎزﻣﻧدان و ﻣﺳﺗﻣﻧدان و ﻣﺳﺗﺣﻘﺎن ﻣﯾﻔﺮﺳﺗم .اﯾن ﮐﺎر ﻣﺎﯾﻪ ی راﺣت وﺟداﻧم
ﻣﯾﮔﺮدد و ﻣﯾﺗواﻧم ﺑﺮاﺣﺗﯽ ﯾک ﻟﻘﻣﻪ ﻧﺎن را از ﮔﻠو ﺗﯾﺮ ﻧﻣﺎﯾم ٢٠ -١٥ .ﻓﯾﺻد
ﻣﻌﺎش ﻧﺎﭼﯾﺰ و ﻧﯾﻣﻪ ﯾﯽ از وﻗت ﺧود را در ﺧدﻣت ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ھﺎی رﺿﺎﮐﺎراﻧﻪ
ﻗﺮار ﻣﯾدھم و ھﯾﭼﮔوﻧﻪ اﺣﺳﺎس ﻧﺎ راﺣﺗﯽ ﻧﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .ﺑﻧﺄ دﻟﯾﻠﯽ ﻧﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮫﺎی ﺧود را ﺑﺎ ﻧواﺧﺗن طﺑل و ھﺎرﻣوﻧﯾﻪ ﺗﺑﻠﯾﻎ ﮐﻧم .
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده ﺗﺎن ﻧﯾﺰ در ﺻﺮﻓﻪ ﺟوﯾﯽ ﭘول از ﺷﻣﺎ
ﭘﯾﺮوی ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی  :ﺳوال ﺟﺎﻟﺑﯽ ﻣطﺮح ﮐﺮدﯾد .ﺑﻠﯽ ،ﺑﮫﺗﺮﯾن ﻣﺛﺎل آن ﺗﺻﻣﯾم
ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔوارم اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎری ھﺰﯾﻧﻪ ﻣﺻﺎرف رﻓت و ﺑﺮ ﮔﺷت ﺷﺎن
را ﺟﮫت ادای ﻣﺮاﺳم ﺣﺞ ،ﺑﺎ در ﻧظﺮداﺷت وﺳﻌت و اﺑﻌﺎد ﻓﻘﺮ در ﺳﺮزﻣﯾن ﻣﺎ،
ﺑﻪ وﺳﯾﻠﻪ دوﺳﺗﺎن ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻪ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺣﺗﺎج در وطن ﻓﺮﺳﺗﺎدﻧد و ﺧواھش
ﻧﻣودﻧد ﺗﺎ در ﻗدم اول ﺗوزﯾﻊ ﺑﺧش ﻣﻌﯾن اﯾن ﭘول ﺑﻪ آن ﻧﯾﺎزﻣﻧدان وطن
اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷود ﮐﻪ در ﭘﺷت دروازه ھﺎی ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﺑﺎ داﺷﺗن ﻧﺳﺧﻪ دوا
در دﺳت و ﺟﯾب ﺧﺎﻟﯽ ،ﭘﺮﯾده رﻧﮔﺗﺮ از ﺟﮔﺮﮔوﺷﻪ ﺷﺎن در داﺧل ﺑﺳﺗﺮ ،ﺣﯾﺮان
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روزﮔﺎر ﺧوﯾش اﻧد .در ﺟﺮﯾﺎن ﻧوﺷﺗن اﯾن ﺳطور از ﮔﺮﯾﻪ ام ﻧﻣﯽ ﺷﺮﻣم .ﻣﺛﺎل ﺑﻪ
ﻣﺮاﺗب ﺳﺎده ﺗﺮ ،در ھﺮ ﺳﺎﻟﮔﺮد ﺗوﻟدم و ھﺮ ﻣﻧﺎﺳﺑت ﺧﺎﻧواده ﮔﯽ ﭼﻧﯾن ﻣﯾﮐﻧﯾم.
ﺑﺮادرم ﻋﺑﯾدی در ﻣﺮاﺳم  ٦٠ﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮد ﺗوﻟدش ﺑﻪ ﻋوض ﺗﺣﻔﻪ ﭘول ﺟﻣﻊ ﺷده
را و ھﻣﭼﻧﺎن دﺧﺗﺮم و ﻧﯾﺰ ﺧواھﺮ زاده ام ﺗﺣﻔﻪ ﭘوﻟﯽ در ﺳﺎﻟﮔﺮد  ١٨ﺳﺎﻟﻪ ﮔﯽ
ﺷﺎن را ﯾک ﺟﺎ ﺑﻪ اﻣور ﺧﯾﺮﯾﻪ اﺧﺗﺻﺎص دادﻧد .در ﺳﺎﻟﮔﺮد ھﺎی ﺷوھﺮم ،
ﺧواھﺷم اﯾن ﺑوده اﺳت ﺗﺎ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﺣﻔﻪ ﻧﯾﺎورﻧد و ﭘول آن را ھﺮﻗدر ﮐﻪ ﺑﺎﺷد
ﺑﺮای اﻋﺎﻧﻪ ﺗﺧﺻﯾص دھﯾم  .ﭘول ﺳﺎﻟﮔﺮد  ٥٠ﺳﺎﻟﻪ ﮔﯽ ﺷوھﺮم را ﮐﻪ ﻣﺑﻠﻎ ﻗﺎﺑل
ﻣﻼﺣظﻪ ﯾﯽ ﺑود ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن در ﮐﺎﺑل ﻓﺮﺳﺗﺎدﯾم ؛ از ﭘول ﺳﺎﻟﮔﺮد ﺑﺮادرم ،
دﺧﺗﺮم و ﺧواھﺮزاده ام ﺑﺮای ﻣﻌﻠوﻟﯾن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﯾﻠﭼﯾﺮ ﺧﺮﯾده و اھدا
ﮐﺮدﯾم .اﻣﯾدوارم اﯾن ﺳﻠﺳﻠﻪ و رﺳم ﻓﺎﻣﯾﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻪ زﻧده ھﺳﺗﯾم اداﻣﻪ ﯾﺎﺑد .ﯾک
ﺧﺎﻧﻪ ی ﮐوﭼک دارم ﮐﻪ ﻧﯾم آن ﭘﺮ از ﮐﺗﺎب اﺳت ،ﻣﯾﺗواﻧﯾد ﺑﯾﺎﯾﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد .
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﭼﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧﯾد ،ﭼﺮا زﻧﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺻوص زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﻪ
دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﺷﺎن ﺿﺮورت دارﻧد ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی :ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﯾﺷﻣﺎری در ﻗﺑﺎل زن اﻓﻐﺎن ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ
اﺳت ﮐﻪ ھﺮ ﯾک ﺑﻪ ذات ﺧود ﺑدﺗﺮ از ﺑد ﺑوده اﻧد  .از اﯾن ﻟﯾﺳت طوﻻﻧﯽ ،ﯾک
ﻧﻣوﻧﻪ از ﺑﺮﺧورد ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن را در ﻧظﺮ ﺗﺎن ﻣﺟﺳم ﻣﯾﺳﺎزم ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳوال ﺗﺎن
ً
ﺣﺗﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺗﺻﺎوﯾﺮی از ﮐﺷﺗن ﯾک زن ﭼﺎدری ﭘوش را
ﭘﺎﺳﺦ اراﯾﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد .
در ﺳﺗدﯾوم ﮐﺎﺑل دﯾده اﯾد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﻠوﻟﻪ ﺗﻔﻧگ ﺑﻪ ﺷﻘﯾﻘﻪ اش در اﻧظﺎر ﺻدھﺎ ﻣﺮد
ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯽ ﻓﯾﺮ ﮐﺮدﻧد  .زن ﺑﯾﭼﺎره ی ﭘوﺷﯾده در ﭼﺎدری ﺑﺮ زﻣﯾن زاﻧو زده ﺑود و
ﺷﺎﯾد ﺗﺎ آﺧﺮﯾن ﻟﺣظﺎت زﻧده ﮔﯾش ھﻧوز ھم ﺑﻪ اﻣﯾد ﮐوﻣک ﻣﯾﺎﻧدﯾﺷﯾده اﻣﺎ ﻗﺎﺗل او
ﺑﺎ ﻧﻌﺮه ی ﷲ اﮐﺑﺮ ﺑﯽ رﺣﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮش ﻓﯾﺮ ﻣﯾﮐﻧد .آن ﺻﺣﻧﻪ را ھﺮﮔﺰ ﻧﻣﯾﺗواﻧم
از ﯾﺎد ﺑﺑﺮم.
در ﺣﯾﺮﺗم ﮐﻪ اﻧﺳﺎن ﭼﺮا ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﺑﯾﺮﺣم و ﺳﻧﮔدل و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﮔوﻧﻪ
ﻣﯾﺗواﻧد ﭼﻧﺎن ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت و ﺑﯽ ﻋﺎطﻔﻪ ﮔﺮدد .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻧﺎﺧت و رﻋﺎﯾت
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ﺣﻘوق زن رﺳم ﻣﺮوج ﻧﺑﺎﺷد ،ﭘس در ﭼﻧﯾن ﺷﺮاﯾط ،زن و ﺑﻪ ﺧﺻوص زن
اﻓﻐﺎن ،ﺿﺮورت دارد ﺗﺎ از ﺣﻘوق وی دﻓﺎع ﺑﻪ ﻋﻣل آﯾد .ﺑﺮای اﯾن ﮐﻪ ھﻣﭼو
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺗﮐﺮار ﻧﮔﺮدﻧد ،ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺗم ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗوان در ﺧدﻣت دﻓﺎع از ﺣق
ﻗﺮار داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺗم  ،ﺷﻣﺎ از ﺑﺎﻧواﻧﯽ ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ ﺧوش
ﻧدارﻧد ﺗظﺎھﺮ ﮐﻧﻧد .اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮐﺮده ام ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی :اﻣﯾدوارم ﮐﻪ اﻧﺗﺑﺎه درﺳت از ﺧود ﺑﺮﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم،
ﻟﯾﮐن در ﻣورد ﺧود ﻣﯽ ﺗواﻧم ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ از ﻣﺣﻔل ﺑﻪ ﻣﺣﻔل رﻓﺗن روش ﻣن ﻧﯾﺳت
؛ ﻣﺷﮫور ﺷدن را آرزو ﻧدارم ؛ در ﻣورد ﮐوﻣک ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھم ﺧوش
ﻧدارم زﯾﺎد ﭘﺮﺣﺮﻓﯽ ﮐﻧم ...
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺷﻣﺎ ھﻣﺰﻣﺎن ﻋﺿو ﭼﻧد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺳﺗﯾد ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی :ﻣن ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺳﺎﻧﯾت ھﺳﺗم .ﺧدا ﺷﺎھد اﺳت،
آﻧﻘدر ﮐﺎرھﺎی اﻧﺟﺎم ﻧﺎ ﺷده وﺟود دارد ﮐﻪ ﻧواﺳﻪ ھﺎ و ﮐواﺳﻪ ھﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺰ از
ﻋﮫده ی آﻧﮫﺎ ﺑدر ﻧﺧواھﻧد ﺷد .ﻣن ﻋﺿو ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﺿو ھﺎﯾت ﻣدﯾﺮهء وﺟدان
ﺧود ھﺳﺗم.
ﻓﺮﯾد طﮫﻣﺎس :ﺑﺎﻧو ﻋﺑﯾدی ،آﯾﺎ درﺳت اﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﯾﮐﯽ از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدان
ﺑﺎزی ﺷطﺮﻧﺞ  ،ﻣوﺗﺮدواﻧﯽ و ﺑﻪ ﺧﺻوص ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ ﻧﯾﺰ ﺑوده و ھﺳﺗﯾد ؟
زرﻏوﻧﻪ ﻋﺑﯾدی  :ﺑﻠﯽ درﺳت اﺳت .ﺣﺎﻻ ﮐﻪ در اﯾن ﺑﺎره ﻧﯾﺰ ﭘﺮﺳﯾدﯾد ،
ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم ﮐﻪ در دھﻪ ی ھﻔﺗﺎد -ﺷﺎﯾد ﻧﺧﺳﺗﯾن دﺧﺗﺮ اﻓﻐﺎن ﺑودم  -ﮐﻪ در ﮐﺎﺑل
ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ ﻣﯾﮐﺮدم ،ﺑﺎ ﭼﺎدر آﻓﺗﺎﺑﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ،ﺑﺎد در ﻣﯾﺎن ﮔﯾﺳوان و ﺷﺎدﻣﺎن از
دﺧﺗﺮ ﺑودﻧم ).ﺳﺎﯾت اﺳﻣﺎﺋﯽ(٢٠١٤/١٠/ ٢٦،
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رنگينه حميدی کيست ؟

رﻧﮔﯾﻧﻪ از وﯾرﺟﯾﻧﯾﺎ ﺗﺎ ﻗﻧدھﺎر
رﻧﮔﯾﻧﻪ ﺣﻣﯾدی،ﺧﺎﻧم اﻓﻐﺎﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺮای آوردن ﺗﻐﯾﯾﺮ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن
اﻓﻐﺎن ﻋﺰم و اراده ﻗوی دارد.
رﻧﮔﯾﻧﻪ ﺣﻣﯾدی ﺧﺷوﻧت ﺟﻧگ را ﺑﻪ ﭼـﺷم ﺧـود دﯾـده و درد آﻧـﺮا اﺣـﺳﺎس
ﻧﻣوده اﺳت .او ﺑﻌد از ﺳﺮﻧﮔوﻧﯽ ﺣﮐوﻣت طﺎﻟﺑﺎن در ﺳـﺎل  ٢٠٠١ﺑـﺮای آوردن
ﺗﻐﯾﯾﺮ در زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن آﻏﺎز ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻧﻣود.
رﻧﮔﯾﻧﻪ در اﯾﺎﻻت ورﺟﻧﯾﺎی اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣـده زﻧـدﮔﯽ آرام و راﺣـت ﺧـود را
ﯾﮐﺳو ﮔذاﺷت و در ﻣوﺳﺳﻪ ای ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣدﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺎن و ﯾﺎ ای ﺳﯽ اﯾس در ﻗﻧدھﺎر
ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزۀ ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﭘذﻳﺮش درﻳن راﺳﺗﺎ آﻏﺎز ﻧﻣود.
ﭘﺮوژه اﻧﮐﺷﺎف اﻗﺗﺻﺎدی )ای ﺳﯽ اﯾس( ﺑﻪ ھﻣت ﺑﯾﺳت زن ﺷﺮوع ﺑﮐـﺎر
ﻧﻣود .ﺗﻌداد اﻳن زﻧﺎن در ﻣدت ﭘﻧﺞ ﺳﺎل ﺑﻪ  ۴٥٠ﺗن رﺳﻳد .ﺧﺎﻣک دوزی ﻳﮐـﻲ از
ﺗوﻟﻳدات دﺳت اﻧدرﮐﺎران اﻳن ﭘﺮوژه اﺳت ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻠﮐـﻪ در ﺳـﺮ
ﺗﺎﺳﺮ ﺟﮫﺎن از ﺷﮫﺮت ﺑﺳﺰاﻳﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑوده وﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯾﺮﺳد.
رﻧﮔﯾﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎﻳش را ﺑﻪ ﻳﺎری ای ﺳﯽ اﯾس ﺑﺮای زﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﺷﺮات ﯾـک
رادﯾوی آزاد ﮔﺳﺗﺮش داده و ﺑﻪ ﺗﺷﮐﻳل ﺷورای زﻧﺎن دﺳت ﻳﺎزﻳد .ﭼﺷﻣﮔﻳﺮ ﺗـﺮﻳن
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دﺳت آورد اﻳن ﺷورا در ﺳﺎل ﺟﺎری ،ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺣﻔﻠﯽ ﺑﻪ اﻓﺗﺧﺎر روز ﺟﮫـﺎﻧﯽ
زن ﺑود ﮐﻪ ﻧظﻳﺮش در ﺗﺎرﻳﺦ زﻧدﮔﯽ زﻧﺎن وﻻﻳت ﻗﻧدھﺎر دﻳده ﻧﺷده ﺑود.
در ﻋﯾن زﻣﺎن ،رﻧﮔﻳﻧﻪ ﺣﻣﯾدی ﻣﺮاﺳﻣﯽ را ﻧﯾﺰ در اﯾﺎﻟـت ورﺟﯾﻧﯾـﺎ ﺗﺮﺗﯾـب
ﻧﻣوده ﺑود.
رﻧﮔﯾﻧﻪ ﺣﻣﯾدی ،در زﻣﺮۀ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻳت ھﺎﻳش ،وﺳﻳﻠﮥ رﺳﺎﻧﻳدن ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی اﻣﺮﻳﮐﺎﻳﯽ ھﺎ وﻣوﺳﺳﺎت ﻏﯾﺮ ﺣﮐـوﻣﺗﯽ اﻳـﺎﻻت ﻣﺗﺣـده ﺑـﻪ ﻣﮐﺎﺗـب
ﻗﻧدھﺎر ﺑوده اﺳت.
ﻓﮫﯾﻣﻪ ﻣدﯾﺮه ﻣﮐﺗب رﻧﮔﯾﻧﻪ ﺣﻣﯾدی را ﻣﺧﺎطب ﮐﺮده و ﻣﯾﮔوﯾد" :ﻣـﺎ از ﺗـو
ﺳﭘﺎﺳﮔﺰار اﺳﺗﯾم .ﺗو ﺑﻪ ﻣﺎ اﻟﮫﺎم دادی ﮐﻪ ﺑﺎﻻی اﯾـن ﻣﮐﺗـب ﮐـﺎر ﻧﻣـﺎﯾم .اﻣﯾـدوار
اﺳﺗم ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﮫـﺎی دﯾﮔـﺮ ﻧﯾـﺰ ﻋـﯾن اﺣـﺳﺎس را ﮐـﻪ ﺗـو ﺑـﺮای اﯾـن ﮐـﺷور و اﯾـن
ﺷﺎﮔﺮدان داری ،ﭘﯾدا ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﯾن ﯾک ﮐﻣک ﺑﺰرگ اﺳت".
ﺣﺎل رﻧﮔﯾﻧﻪ ﺣﻣﯾدی ﭘﺮوژه ﺧﺎﻣﮐدوزی و ﮔﻠدوزی زﻧـﺎن ﻗﻧـدھﺎر را ﺗﺣـت
ﻧـﺎم ﺧﺰاﻧـﻪ ای ﻗﻧـدھﺎری ﺑـﻪ ﯾـک ﺗﺟــﺎرت ﻣﺑـدل ﺳـﺎﺧﺗﻪ اﺳـت .از طﺮﯾـق ﺧﺰاﻧــﻪ
ﻗﻧدھﺎری ،رﻧﮔﻳﻧﻪ ﮔﻠدوزی ھﺎی زﻧﺎن را در اﻣﺮﯾﮐﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺷور ھـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺮوش
ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد و ﺑﺮای ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻳﺷﺗﺮ آن ﯾک ﺻﻔﺣﻪ اﻧﺗﺮﻧﯾﺗﯽ ﻧﯾﺰ آﻏﺎز ﻧﻣوده اﺳت.
ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﺗﺣـوﻻت ،رﻧﮔﯾﻧـﻪ ﻣﯾﮔوﯾـد اﮔـﺮ ھﺑـﺮان اﻓﻐﺎﻧـﺳﺗﺎن و اﻣﺮﯾﮐـﺎ
ﻣﺷﯽ ﺧود را ﺗﻐﯾﺮ دھﻧد ،وﺿﻊ در زادﮔﺎھش ﺑﮫﺗﺮ ﺧواھد ﺷد.
رﻧﮔﯾﻧﻪ ،ﺑﺎ وﺟود ﻣﺷﮐﻼت ،ﺑﺎ اراده ای ﻗوی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳـت ھـﺎي ﺑﺎزﺳـﺎزی
ﺧود در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اداﻣﻪ ﻣﯾدھد .وي ﻣﯾﮔوﯾـد ھـﯾﭻ ﭼﯾـﺰی ﺟﻠـو او را در اﯾـن راه
ﻧﺧواھــد ﮔﺮﻓــت .رﻧﮔﻳﻧــﻪ آرزو دارد ﺗــﺎ ﻧﻘــﺷﯽ را در ﻋﻣﻠﯾــﻪ ﺻــﻠﺢ و ﺑﺎزﺳــﺎزی
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾد.
٢٠٠٨/٠٨/)١٠ﺻدای اﻣرﯾﮐﺎ(

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٦٣

داکتر انارکلی ھنريار

دوشيزه انار کلی ھنريار
اﻗﻠﯾــت ھﻧــدو در ﮐــﺷورﻣﺎ ﯾﮐــﯽ از ﻗــدﯾﻣﯽ ﺗــﺮﯾن ﮔــﺮوپ ھــﺎی ﻗــوﻣﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ورود اﺳﻼم ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد ﺿﺮﺑﺎت ﭘـﯾﮫم ﭘﯾـﺮوان اﺳـﻼم
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻧد و ﺑﻣﺮور ازﺗﻌداد آﻧﮫﺎ ﺑﺷدت ﮐﺎﺳﺗﻪ ﺷد .ﺣﮐوﻣﺗﮫﺎی اﺳﻼﻣﯽ در اﯾـن
ﮐﺷور ﺑﺎ وﺿﻊ ﻣﺎﻟﯾﺎﺗﮫﺎی ﮐﻣﺮﺷﮐن ﺑﺮﭘﯾﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ادﯾـﺎن ﺑﺧـﺻوص اﺧـذ ﺟﺰﯾـﻪ
ﮐﻪ وﺻوﻟش ﺗوأم ﺑﺎ ﺗوھﯾن و ﺗﺣﻘﯾﺮ ﻣؤدی ھﻣﺮاه ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎری ازﭘﯾﺮوان ھﻧـدو و
زرﺗﺷﺗﯽ وﺑوداﺋﯽ را وادار ﺳﺎﺧت ﺗﺎ از دﯾن ﺧود دﺳت ﺑﮐﺷﻧد وﺑﻪ اﺳـﻼم ﮔـﺮدن
ﻧﮫﻧد.وﺿﻊ ﻣﺣدودﯾﺗﮫﺎ ﺑﺮای ھﻧدوھﺎ و ﭘﯾﺮوان ﺳﺎﯾﺮادﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ آن ﻣﻧﺗﺞ
ﺷد ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺟﺰﻋـدۀ ﮐﻣـﯽ از ھﻧـدو وﺳـﯾک در ﺷـﮫﺮ ھـﺎی ﮐﺎﺑـل وﺟـﻼل اﺑـﺎد
وﻗﻧدھﺎر وﮐﻧدز ،ازﺳﺎﯾﺮﭘﯾﺮوان زردﺷﺗﯽ وﺑوداﺋﯽ وﯾﮫودی وﻋﯾﺳوی اﺛﺮی ﺑﭼـﺷم
ﻧﻣﯾﺧورد.
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در ﺳﺎﻟﮫﺎی ﮐﻪ ﮐﺷور از اﻣﻧﯾت وآراﻣش ﺑﺮﺧوردار ﺑود ،ھﻧدوھﺎ وﺳﯾک
ھﺎ ﻧﻘش ﻣوﺛﺮی درروﻧق ﺗﺟﺎرت وداد وﺳﺗد ﮐﺎﻻھﺎ ﻣﯾﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎزی ﮐﺮده اﻧد و
ھﻧﮔﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﻧﯾت ﺑﺮاﺛﺮ ﯾورش ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ و ﯾﺎ اﻏﺗﺷﺎش وﺧﺎﻧﻪ ﺟﻧﮔﯽ ﺣﮐﻣﺮاﻧﺎن
وﺧﺎﻧداﻧﮫﺎ ﺑﺮھم ﺧورده ﺑود ،اﯾن ﻗﺷﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯾش از ھﻣﻪ ﻣﺗﺣﻣل ﺧﺳﺎرات ﻣﺎﻟﯽ
واﻗﺗﺻﺎدی ﻣﯾﮔﺮدﯾدﻧد.ﺟﻧگ ھﺎی ﻣﯾﺎن ﺗﻧظﯾﻣﯽ در ﺳﺎﻟﮫﺎی ۱۹ ۹۰ﻣﯾﻼدی،در ﺣق
اﯾن اﻗﻠﯾت

ﭼﻧﺎن رﯾﺷﻪ ﮐن وﺗﺑﺎھﮐن ﺑود ﮐﻪ از ﺻدھﺎ ھﺰار اھل ھﻧدو

درﮐﺷور،اﻣﺮوزﺗﻌداد آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﺷﮐل از ده ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺗﺟﺎوز ﻣﯾﮐﻧد.
دوﺷﯾﺰه اﻧﺎرﮐﻠﯽ ،ﯾک ﺗن از ﺧواھﺮان ھﻧدوی ﻣﺎ اﺳت ﮐﻪ در ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﻪ
ﺗﺻوﯾب ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺷور در ﺳﺎل  ٢٠٠٤ﻋﯾﺳوی ﺑﻪ ﺻﻔت ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ
اﺷﺗﺮاک ﮐﺮد و ﺑﻪ دﻟﯾل ﭘﺷﺗﯾﺎﺑﯽ از دﺧﺗﺮ ﻗﮫﺮﻣﺎن »ﻣﻼﻟﯽ ﺟوﯾﺎ« ﻟت وﮐوب و
اھﺎﻧت ﮔﺮدﯾد .او از اﻧﺳﺗﯾﺗوت طب دﻧدان ﻓﺎرغ ﮔﺮدﯾده و اﮐﻧون در »ﻣوﺳﺳﻪء
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ﮐﺎر ﻣﯾﮐﻧد .داﮐﺗﺮاﻧﺎرﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر ﺧود را ﺑﺮای اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ً
آﯾﻧده وطﻧش ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﺮده اﺳت .درﯾن زﻣﯾﻧﻪ ﺑﺎ او ﻣﺳﺋول ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫﻪ
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻣل آورده ﮐﻪ ً
ذﯾﻼ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮔﺮدد .
ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫـ  :داﮐﺗﺮ اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر ﻟطف ﮐﻧﯾد در ﻣورد اﻧﮔﯾﺰهً ﮐﺎﻧدﯾد ﺗﺎن
در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت آﯾﻧده ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت دھﯾد.
اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر :اوﻟﺗﺮ از ھﻣﻪ روز ﻣﻘدس ﻣﺎدر را ﺑﻪ ھﻣﻪ ﺟﮫﺎﻧﯾﺎن
ﺧﺎﺻﺗﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎی ﻣﻘﯾم اﻟﻣﺎن از ﺻﻣﯾم ﻗﻠب ﺗﺑﺮﯾک ﻣﯾﮔوﯾم .اﻣﯾد اﺳت در ﺗﺟﻠﯾل
ﭼﻧﯾن روز ﻣﻘدس  ،ﻣﺎدر وطن را ﻓﺮاﻣوش ﻧﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﻗﻠﺑش داغ دﯾده اﺳت و ﺗﺷﻧﻪ
ﺑﻪ دﯾدار ﻓﺮزﻧدان .ﻣﺎدر روزت ﻣﺑﺎرک!
ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ ﻓﻌﻼ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎن در اﺳﺗﺎﻧﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﻗﺮار
دارد و ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﻪ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮫوری را ﮔذﺷﺗﺎﻧده و ﻣﺎ اﻓﻐﺎن ھﺎ دارای
رﺋﯾس ﺟﻣﮫور اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ھﺳﺗﯾم و در ﻧﺰدﯾﮐﯽ ھﺎی ﻧﺰدﯾک ﺷﺎھد ﺑﺮﮔذاری اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧواھﯾم ﺑود .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻌﻼ دارای ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد و ﻣطﺎﺑق ﻣﺎده
 ٢٢ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن» :ھﺮ ﻧوع ﺗﺑﻌﯾض و اﻣﺗﯾﺎز ﺑﯾن اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
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ﻣﻣﻧوع اﺳت .اﺗﺑﺎع اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻋم از زن و ﻣﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧون دارای ﺣﻘوق
ﻣﺳﺎوی ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد« .ھﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﯾﺗواﻧد ﺧود را ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﻧد و رای ﺑدھد .ﺑﺮای اﯾﻧﮐﻪ
دﻣوﮐﺮاﺳﯽ را در زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ در ﻋﻣل ﭘﯾﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯾم و ﺑﺮ ﺟﮫﺎﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎن
ً
دوﺷﯾﺰه ھﻧدوی اﻓﻐﺎن ﻣﯾﺗواﻧد
ﺑدھﯾم ﮐﻪ ﺣﺎﻻ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻗت آن رﺳﯾده ﮐﻪ ﯾک
ﺧود را ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﻧد .ﺧواﺳﺗم ﺑﺎ اﺷﺗﺮاک در ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﺮای ھﻣوطﻧﺎﻧم اﻧﺟﺎم
دھم .ﺿﻣﻧﺄ ﺧواھش دوﺳﺗﺎن و ھﻣﻧظﺮان ﻣن ﻧﯾﺰ ﺑود ﮐﻪ ﺧود را ﮐﺎﻧدﯾد ﮐﻧم .ھدف
اﺳﺎﺳﯽ ﻣن ﺧدﻣت ﺑﻪ ﻣﺮدم رﻧﺟدﯾدهء ﻣﺎ اﺳت واز ﺣﻘوق ﻣﺮدم ھﻧدو وﺳﮐﮫـ و
ﺳﺎﯾﺮ اﻗوام دﻓﺎع ﮐﻧم اﯾن ﺑﺮاﯾم ﻣطﺮح ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﮐﯽ از ﮐدام ﻗوم اﺳت ﺑﻠﮐﻪ ﺑﻪ
ﺻﻔت اﻓﻐﺎن ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺧود ﺧدﻣت ﻣﯾﮐﻧم.
ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫـ  :ﺣق ﺗﺣﺻﯾل و آزادی ھﺎی ﻣذھﺑﯽ اﻗﻠﯾت ﻣذھﺑﯽ ھﻧدوان و
ﺳﮐﮫـ ،آﯾﺎ از ﺣﻣﺎﯾت ﻗﺎﻧون و ﻗﺎﻧوﻧﯾت ﺑﺮﺧوردار اﻧد؟
اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر :ازادی ھﺎی ﻣذھﺑﯽ از ﺣق ﮐﺎﻣل ﺑﺮﺧوردار اﺳت ﻣﺎ
ﻣﺮاﺳم ﺧود را ﺗﺟﻠﯾل ﻣﯾﮐﻧﯾم ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ ﻣوﺟود ﻧﯾﺳت و در ﺗﺟﻠﯾل ﺟﺷن ھﺎی
ﻣذھﺑﯽ اراﮐﯾن ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﻪ دوﻟﺗﯽ و ﺑﺮادران وﺧواھﺮان ﻣﺳﻠﻣﺎن ﻣﺎ ﺷﺮﮐت ﻣﯾﮐﻧد.
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
اطﺮاف اﻣده اﻧد آﻧﮫﺎ ﺣﺗﯽ اھل ھﻧود را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد و ﺳﺑب اذﯾت اطﻔﺎل ﻣﯾﺷوﻧد و
اطﻔﺎل ﻣﺟﺑورأ ﺑﻪ ﻣﮐﺗب ﻧﻣﯾﺮوﻧد و ﺗدرﯾس دﯾﻧﯽ و اﻣوزش ﺳواد در درﻣﺳﺎل
ﮐﺎرﺗﻪ ﯾﺮوان ﺗﺎ ﺣدی ﺻورت ﻣﯾﮔﯾﺮد.
ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫـ  :ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ ﺑﺮای ﺑﺮادران ھﻧدو و ﺳﮐﮫـ ﺗﺎن ﻣﻘﯾم اروﭘﺎ ﭼﯾﺳت؟
اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر :اوﻟﺗﺮ از ھﻣﻪ اﺣﺗﺮاﻣﺎت ﺧود را ﺑﺮ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺎن
ﺑﺮادران و ﺧواھﺮان ﻣﮫﺎﺟﺮ ھﻧدو وﺳﮐﮫـ ﺧود ﻣﻘﯾم اروﭘﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯾدارم  .اﻣﯾد
اﺳت در دﯾﺎر ﻣﮫﺎﺟﺮت روز ھﺎی ﺧوش را ﺳﭘﺮی ﮐﻧﯾد .ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣن از
ھﻣوطﻧﺎن ھﻧود وﺳﮐﮫـ اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺣﺎﻻ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎل ﺑﺎزﺳﺎزی اﺳت ﺑﻪ
ً
ھﻣﻪ ﻣﺎﺳت و ﺑﺎﻻی ھﻣﻪ ﻣﺎ ﺣق ﻣﺳﺎوی دارد  ،ﻗﻠب
وطن ﺑﺮﮔﺮدﻧد .وطن  ،ﻣﺎدر
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ﻣﺎدر وطن ﺗﺎن رﻧﺟدﯾده اﺳت.ﻣن از ﺷﻣﺎ ﺧواھش ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ ﺑﻪ وطن داغ دﯾده ﺗﺎن
ﺧدﻣت ﮐﻧﯾد .ﺟﺎده ھﺎی ﮐﺎﺑل از ﮔدا ھﺎ  ,ﻣﻌﯾوﺑﯾن وﻣﻌﻠوﻟﯾن ﭘﺮ اﺳت .اﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺷم
ﺳﺮ ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾد اﺷک ھﺎی ﺗﺎن را ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد .اﯾن ﺛﻣﺮه  ٢٣ﺳﺎل ﺟﻧگ
اﺳت .در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔذاری ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﺎﺷد ﺧدﻣت درﺳت اﻧﺟﺎم داده
ﺑﺎﺷﯾد ھﻣﯾﺷﻪ ﻣوﻓق ﺑﺎﺷﯾد .ھﺮﮔﺎه ﺧواھش ﺧواھﺮ ﮐوﭼک ﺗﺎن ﺑﺎﻋث رﻧﺞ ﺷﻣﺎ
ﺷده ﺑﺎﺷد ﻣﻌذرت ﻣﯾﺧواھم.
ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫـ  :داﮐﺗﺮ اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر از اﯾﻧﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷدﯾد ﺑﺎ ﻓﺮاخ دﻟﯽ ﺑﺎ
ﻣﺎ ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ای اﻧﺟﺎم دھﯾد  ،اظﮫﺎر ﺳﭘﺎس و ﺷﮐﺮان ﻣﯾﮔﺮدد .ﺑﺮای ﺷﻣﺎ ﮐﻪ اوﻟﯾن
دﺧﺗﺮ ھﻧدوی اﻓﻐﺎن ھﺳﺗﯾد ﮐﻪ در زﻧده ﮔﯽ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور ﻗدم ﻣﯾﮔذارﯾد  ,از در
ً
ﮔﺎه ﺧداواﻧد ﻣؤﻓﻘﯾت وﺳﺮﻓﺮازی ھﺎی ﻣﺰﯾد آرزو ﻣﯾﮐﻧم  .ﺑﺮﮐﺎت آﺳﻣﺎﯾﯽ ﺳﺮﺑﻠﻧد
در ھﺮﻗدم و ھﺮدم ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎد .

خانم انارکلی جايزه شجاعت و محو خشونت را کسب کرد
ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ ١٣٩٠ / ٩ / ٢٠
ﮐﺎﺑل  ٢٩ﻗوس آژاﻧس ﺧﺑﺮی ﺑﺎﺧﺗﺮ :دﮐﺗورﺳﯾد ﻣﺧدوم رھﯾن وزﯾﺮ
اطﻼﻋﺎت وﻓﺮھﻧگ اﻣﺮوز در ﻣﺣﻔﻠﯽ درﯾﺎﻓت ﺟﺎﯾﺰه ﺷﺟﺎﻋت و ﻣﺣو ﺧﺷوﻧت را
ﺑﻪ ﺧﺎﻧم اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر ﺗﺑﺮﯾک ﮔﻔت .ﺧﺎﻧم اﻧﺎر ﮐﻠﯽ ھﻧﺮﯾﺎر از ﺟﻣﻠﻪ ﻓﻌﺎﻻن
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮐﺷور اﺳت و ﺟﺎﯾﺰه ﺳﺎل  ٢٠١١ﯾوﻧﺳﮐو ﻣدﻧﺟﯾت ﺳﻧﮔﮫﻪ را
ﺑﺮای اوﻟﯾن ﺑﺎر درﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷور ﺑﻪ دﺳت آورده اﺳت.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺑﺮ ﻧﮔﺎر آژاﻧس اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺧﺗﺮ در ﻣﺣﻔﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن
ﻣﻧﺎﺳﺑت ازطﺮف وزرات اطﻼﻋﺎت و ﻓﺮھﻧگ ﺑﺮﮔﺰار ﺷده ﺑود ،دﮐﺗور ﺳﯾد
ﻣﺧدوم رھﯾن ﺻﺣﺑت ﮐﺮده اﯾن ﭘﯾﺮوزی را ﺑﻪ ﺧﺎﻧم ھﻧﺮﯾﺎر ﺗﺑﺮﯾک ﮔﻔت و اﻓﺰود:
ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھﻣﻪ اﻧواع ﺧﺷوﻧت از ﺟﻣﻠﻪ ﺧﺷوﻧت ﻋﻠﯾﻪ زن ﭘﯾﮐﺎر ﮐﻧﯾم.
دﮐﺗوررھﯾن درﯾن ﺻﺣﺑت ﻣﺧﺗﺻﺮ ھﺮﻧوع ﺧﺷوﻧت را ﻣﺣﮐوم ﮐﺮده ،اﯾن
ﭘﯾﺮوزی ھﻧﺮﯾﺎررا ﺑﺮای ھﻣﻪ ھﻣوطﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﻣول ھﻣوطﻧﺎن ﺳﮐﮫﻪ و ھﻧدو ﺗﺑﺮﯾک
ﮔﻔت و ھﻣﭼﻧﺎن از ﺷﺧﺻﯾت ﻣدﻧﺟﯾت ﺳﻧﮔﮫﻪ ﺳﻔﯾﺮ ﺣﺳن ﻧﯾت ﯾوﻧﺳﮐو ﮐﻪ
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ﺧدﻣﺎت اﻧﺳﺎﻧﯽ او در ﺧدﻣت ﻣﻠت ھﺎی ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ ﺳﺗﺎﯾش ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ اﺳت ﯾﺎد
اوری ﮐﺮده ،اﻗداﻣﺎت وی را در رﺷد و ﮔﺳﺗﺮش ﻓﺮھﻧگ ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ از اھﻣﯾت
ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺮﺧوردار داﻧﺳت.

درﯾن ﻣﺣﻔل ﭘﯾﺎم ﻣﺷﺮاﻧو ﺟﺮﮔﻪ ﺗوﺳط ﻋﻣﺮاﺧﺎن ﻣﺳﻌودی رﺋﯾس ﺑﻧﯾﺎد
ﺟﻧوب آﺳﯾﺎ – ﺑﺧش اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواﻧده ﺷدً .
ﺑﻌدا" ﺧﺎﻧم اﻧﺎرﮐﻠﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﺮده از
وزارت اطﻼﻋﺎت و ﻓﺮھﻧگ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺑﺮﮔﺰاری ﭼﻧﯾن ﻣﺣﻔل ﻗدرداﻧﯽ ﮐﺮده ﮔﻔت
ﮐﻪ اﯾن ﺟﺎﯾﺰه ﻣﺮﺑوط ھﻧﺮﯾﺎر ﻧﻣﯽ ﺷود ﺑل اﻓﺗﺧﺎر آن ﺑﻪ ﺗﻣﺎم ﻣﻠت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﻣﯾﺮﺳد.

بی بی رادوجان،دخترمردينه پوش ھندو :
۲۰ﺳﺎل اﻣﺎرت اﻣﯾﺮ ﻋﺑداﻟﺮﺣﻣن ﺧﺎن و  ۲۰ﺳﺎل اﻣﺎرت اﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾـب ﷲ
ً
ﻣﺟﻣوﻋﺎ ﻧﯾم ﻗﺮن را ﭘﺮ ﻣﯾﮐﻧـد،
ﺧﺎن وﯾک دھﻪ دوران ﺳﻠطﻧت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﮐﻪ
دوران اﻣﻧﯾت ﺳﺮﺗﺎﺳﺮی در ﮐﺷور ﺑود .درطول ھﻣﯾن دوره ﻧﯾم ﻗﺮﻧﻪ ﺑـود ﮐـﻪ ﺑـﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از رﺟﺎل ﺳﺮﺷﻧﺎس وﺑﺎ ﺗﺟﺮﺑﻪ در اﻣور ﻣﺎﻟﯽ و ﯾـﺎ ﺳﯾﺎﺳـت اھـل ھﻧـود در
دوﻟت زﻣﯾﻧﻪ اﺷﺗﻐﺎل ﻓﺮاھم ﮔﺮدﯾد وﺑﺮﺧﯽ از آﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﺳـﻧﺎﺗور و وزارت ھـم
ارﺗﻘﺎ ﺟﺳﺗﻧد.
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ﯾﮐﯽ ازاﯾن رﺟﺎل ﮐﻪ ﻣورد اﺣﺗﺮام و ﺗوﺟﻪ دوﻟت اﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾـب ﷲ ﺧـﺎن و
ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ ﺑود،دﯾوان ﻧﺮﻧﺟﻧداس ،ﻋـﺿو ﻣﺟﻠـس اﻋﯾـﺎن درﺑـﺎراﻣﯾﺮ ﺣﺑﯾـب ﷲ
وﺑﻌد وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯾﻪ درﺣﮐوﻣت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن اﺳت .ھﻣﯾن ﺷﺧص ﺑود ﮐﻪ در ھﯾﺋـت
ﻣذاﮐﺮات اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ اﻧﮔﻠﯾس ﺑﻪ ھﻧد ﺑﺮﺗﺎﻧوی در ﻣﻌﯾت ھﯾﺋت ﻣـذاﮐﺮات
ﺑﺮﯾﺎﺳت ﻣﺣﻣود طﺮزی ﺑﻪ راوﻟﭘﻧدی ھﻧد ﺷﺮﮐت داﺷت.
دﯾــوان ﻧﺮﻧﺟﻧــداس ﺻــﺎﺣب ﻓﺮزﻧــد ﻧﺮﯾﻧــﻪ ﻧﺑــود ،ﺑﻠﮐــﻪ دو دﺧﺗــﺮ ﺑﻧﺎﻣﮫــﺎی
"رادوﺟــﺎن" و"زروﺟــﺎن" داﺷــت .او ﺑــﺮای ﭘﺮﺳــﺎﺧﺗن ﮐﻣﺑــود ﻓﺮزﻧــد ﻧﺮﯾﻧــﻪ "
رادوﺟﺎن" را ﻟﺑﺎس ﻣﺮداﻧﻪ ﻣﯽ ﭘوﺷﺎﻧد و ﺑﺎ ﺧود ﺑﻪ دﻓﺗﺮ وھﺮﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ رﻓـت،
ﻣﯽ ﺑﺮد .رادوﺟﺎن آھـﺳﺗﻪ آھـﺳﺗﻪ ﺑـﺰرگ وﺑـﺰرگ ﺗﺮﺷـد وﻗـدم ﺑـﻪ دوران ﺟـواﻧﯽ
ﮔذاﺷت .رادوﺟﺎن ﮐﻪ از زﯾﺑﺎﺋﯽ وﻣﻼﺣت ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑود زﺑﺎﻧﺰد ﺷـﮫﺮﯾﺎن
ﮐﺎﺑــل ﺷــد وﻣﺮداﻧــﯽ ﮐــﻪ او راﻣــﯽ دﯾدﻧــد ،از ﺗــﮥ دل ﻋﺎﺷــق اوﻣﯾــﺷدﻧد و آرزوی
ازدواج ﺑﺎ او را ﻣﯾﮐﺮدﻧد.
ﺟواﻧﺎن ھﻧدوي آن زﻣﺎن ھـم ﺟـﺮأت ﻧﻣﻳﮐﺮدﻧـد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺧواﺳـﺗﮔﺎري رادو
ﺟﺎن ﻧﺰد دﻳوان ﺻﺎﺣب ﺑﺮوﻧد .ﭼﻪ ﺑﻪ اﺻطﻼح رادو ﺟﺎن ﺧود را "ﺳـﺮدارﺧﻳل"
ﻣﻲ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .در ﻣﻳﺎن آھﻧﮔﮫﺎ و ﺗﺮاﻧﻪ ھﺎ ،ﻧﻣوﻧﻪ زﻳﺮ اﺷﺎره ﺑﻪ ھﻣﺎن روﻳداد دارد:
گل سر چوکي شيشته مي کنه دربار مارا ديــوانه کـــــــده دخــــتر سـردار
ﺑﻲ ﺑﻲ رادوﺟﺎن ﻧﻣﺎد آزادي ﺑﺎﻧوان ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑود .او ﺑﺎ دوﺷـﻳﺰه ھـﺎ و
ﺑــﺎﻧوان اھــل درﺑــﺎر ﺧواھﺮﺧواﻧــده ﮔــﻲ داﺷــت و ﺻــﺮﻓﻧظﺮ از ھﺮﮔوﻧــﻪ ﭘﺎﺑﻧــدي
اﺟﺗﻣﺎﻋﻲ و ارﺗﺑﺎط ﺑﻪ اﻗﻠﻳت ھﻧدوﺑﺎورھﺎ ،آزاد ﻣﻳﺰﻳﺳت.
ﻣﺮدم ﮐﺎﺑـل ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﮫﺎی زﯾـﺎدی از ﺣـﺳن وﺟﻣـﺎل وزﯾﺑـﺎﺋﯽ رادوﺟـﺎن در
ﻣﺣﺎﻓل ﺧﺎﻧوادﮔﯽ ﻗﺻﻪ ﻣﯾﮔﻔﺗﻧد وﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﺮدﻧد واﯾـن ﺣﮐﺎﯾـت در ﮐـوی وﺑـﺮزن
ﮐﺎﺑل ازدھﻧـﯽ ﺑـدھﻧﯽ ﻣﯾﮔـﺷت و رواﯾـت ﻣﯾـﺷد .ودرﺣﯾـﺎت ﺧـود رادوﺟـﺎن  ،در
ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺳﻠطﻧت اﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻌد درﻋﮫد ظﺎھﺮﺷﺎه در ﻣﯾـﺎن ﺳـﺮاﯾﻧدﮔﺎن وﻧوازﻧـدﮔﺎن
ﮐﺎﺑل ﺗﺮاﻧﻪ ای ﺧواﻧده ﻣﯾﺷد ﮐﻪ ﺷﮐل ﻓوﻟﮐﻠورﯾک داﺷـت .ﺳـﺮاﻧﺟﺎم اﯾـن ﺗﺮاﻧـﻪ از
ﮐوﭼﻪ ﭘس ﮐوﭼﻪ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﻪ دﺳت ھﻧﺮﻣﻧدان رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ اﻣواج رادﯾو
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ﺳﺮاﻧﺟﺎم آﻗﺎی ﻧﺎﺷﻧﺎس)ﺻﺎدق ﻓطﺮت( آن ﺗﺮاﻧﻪ راﺑـﺮای ﺛﺑـت در رادﯾـو
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺻﻧﯾف ﮐﺮد و ﺑﺎ آواز دﻟﻧﺷﯾن ﺧود ھم از طﺮﯾق رادﯾو ﭘﺧـش ﻧﻣودﮐـﻪ
ﺳﺧت ﻣورد ﺗوﺟﻪ ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﻗﺮارﮔﺮﻓت .ﺧوﺑﺳت آﺧﺮﯾن ﺻورت ﺗﺮاﻧـﮥ ﺑـﯽ ﺑـﯽ
رادوﺟﺎن را ﻣطﺎﺑق ﺗﺻﻧﯾف ﻧﺎﺷﻧﺎس اﯾﻧﺟﺎ از ﻧظﺮ ﺑﮔذراﻧﯾم:

او دختر ديوان
ﻻﻟﻪ ره ﻗﺳم دادم رادو ره ﻧﺳوزان
او دﺧﺗﺮ دﯾوان ،ﺑﯽ ﺑﯽ رادوﺟـﺎن
ﭼو ﻣﺟﻧون ﭘﺎ ﺑﺰﻧﺟـﯾﺮم ﺗوﮐﺮدی
ﺑﺷﮫﺮ ﺧود زﻣﯾن ﮔﯾﺮم ﺗو ﮐﺮدی
ﺧدا ﭘﯾﺮت ﮐـﻧـد ،ﭘﯾﺮم ﺗو ﮐﺮدی
ﺟوان ﺑودم ﮐﻪ ﺧواھﺎن ﺗو ﮔﺷـﺗم
ﮔل ﻣﺎره ﻧﺳوزان
دﺧـﺗﺮ دﯾـوان ،ﺑﯽ ﺑﯽ رادوﺟـﺎن
آﺗﺷﻪ ﻗﺳم دادم ِ ،
ﺑﭼــﯾـﻧم ﮔل ﺑـﯾﺎﯾــم در ﺳﺮاﯾت
ﺻداﮐــﺮدی ﺑـﻘـــﺮﺑﺎن ﺻداﯾـت
ﻧﺷﺎﻧم ﻗﺑـﺻــﮥ ﮔــل ﺟﺎی ﭘﺎﯾـت
ﺑﭼـﯾـﻧم ﮔل ﺑــﯾـﺎﯾــم ﺗـو ﻧــﺑﺎﺷﯽ
ﻻﻟﻪ ره ﻗﺳم دادم ﮐﻪ رادو ره ﻧﺳوزان
دﺧﺗﺮ دﯾوان ،ﺑﯽ ﺑﯽ رادوﺟــﺎن
ﺧـدا را ﺑﻠــﺑـﻼن ﺗــﻧﮫﺎ ﻣـﺧـواﻧﯾد
ﮔل ﻣﺎره ﻧﺳوزان
آﺗﺷﻪ ﻗﺳم دادم ِ
ھــﺰاران ﮔــﻔــﺗـﮥ ﻧﺎﮔـﻔـﺗـﻪ دارم
ﻣﺮا ھــم ﯾک ﻧﻔس از ﺧود ﺑداﻧﯾد
دﺧـﺗﺮ دﯾوان ،ﺑﯽ ﺑﯽ رادوﺟﺎن
ﻏﻣـم را ﺑﺷﻧوﯾد ،ازﺧـود ﻣﺮاﻧﯾد
ﻻﻟﻪ ره ﻗﺳم دادم ،ﮐﻪ رادو ره ﻧﺳوزان
آﺗﺷﻪ ﻗﺳم دادم ﮔل ﻣﺎره ﻧﺳوزان
)ﮐﺎﺑل ﻧﺎﺗﮫﻪ(۱۴۵
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رويا محبوب در ميان صد شخصيت با نفوذ جھان قرار گرفت

ﻣﺟﻠﻪ ﺗﺎﯾم ﭼﺎپ اﻣﺮﯾﮐﺎ ھﻣﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾک ﻓﮫﺮﺳت از ﺷﺧﺻﯾت ھﺎی ﺑﺎ ﻧﻔوذ
ﺟﮫﺎن را 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 ﺷﺎن زﻧﺎن و ﺳﺎﯾﺮ آﻧﮫﺎ ﻣﺮدان اﺳﺗﻧد .از ﻣﯾﺎن ھﮋده زن ھم ،ﭘﻧﺞ ﺗن
ﺷﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧود ﺑﺎ روﯾﺎ ﻣﺣﺑوب ھﻣﮐﺎر اﻧد.
ﺷﺮﮐت ﺳﺎﻓت وﯾﺮ ﻣوﺳوم ﺑﻪ ﺳﯾﺗﺎ دﯾل ،ﺑﺮای وزرات ھﺎ ،ﻧﮫﺎد ھﺎی ﻏﯾﺮ
دوﻟﺗﯽ و ﺷﺮﮐت ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎ و دﯾﺗﺎ ﺑﯾس ھﺎی ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮ ﻣﯽ ﺳﺎزد
و ﯾﺎ ﺑﺮای آﻧﮫﺎ ﻣﺷوره ﻣﯾدھد.
روﯾﺎ ﻣﺣﺑوب ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺮوژه ھﺎی دﻟﭼﺳپ را ھم رھﺑﺮی ﻣﯽ ﮐﻧد .در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﻔﺎده از اﻧﺗﺮﻧت ﺗﻧﮫﺎ در ﺷﮫﺮ ھﺎ و ﮐﻠب ھﺎی اﻧﺗﺮﻧت ﻣﻣﮐن اﺳت اﻣﺎ
اﯾن ﮐﻠب 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
ً
ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ﯾک ﺻد و ﺷﺻت ھﺰار ﻣﺣﺻل از آن ﮐﺎر ﻣﯽ ﮔﯾﺮﻧد.
در ﻣﺟﻣوع،
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اﯾن دﺧﺗﺮ اﻓﻐﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﯾک وﺑﻼگ اﻧﺗﺮﻧﺗﯽ را ﺑﻪ ﭼﻧد زﺑﺎن و ھﻣﭼﻧﺎن ﯾک
ﺳﺎﯾت 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.
در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﮐﺛﺮ زﻧﺎن از ﺣﻘوق اﺳﺎﺳﯽ ﺧود ﻣﺣﺮوم اﻧد ،ﻓﺮاھم
آوردن ﭼﻧﯾن اﻣﮐﺎﻧﺎت ،ﮐﺎر ﺧﯾﻠﯽ آﺳﺎﻧﯽ ھم ﻧﯾﺳت.
روﯾﺎ ﻣﺣﺑوب ﻣﯽ ﮔوﯾد :ﭘﯾش از اﯾن ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯾدﯾد زﻧﺎن اﻓﻐﺎن در
ﻓﮫﺮﺳت ﻣﺟﻠﻪ ﺗﺎﯾم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد ،ﺑﺮاﯾش ﻋﺟﯾب ﺑود و ﺑﺎور ھم ﻧداﺷﺗﻪ ﮐﻪ ﯾک
روز ،ﻧﺎم و ﺗﺻوﯾﺮ ﺧودش در ھﻣﯾن ﻓﮫﺮﺳت دﯾده ﺧواھد ﺷد.
در ﻓﮫﺮﺳت ﺳﺎﻻﻧﻪ 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 ﺑﺮ ﻣﯽ دارﻧد ،ﻧﺷﺮ ﻣﯽ ﺷود.
)ﻣﻧﺑﻊ ﺳﺎﯾت رادﯾو آزادی(١٣٩٢/١/٣٠/
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لينا روزبه حيدری

خانم لينا روزبه حيدری
روز  ۱۸ﻣﺎ ﻧوﻣﺑﺮ ﺳﺎل  ۲۰۰۸ﻣﯾﻼدی از ﻗﻠم اﯾن ﺧﺎﻧم ﻣﯾﮫن دوﺳت
اﻓﻐﺎن ﻧوﺷﺗﻪ ﮐوﺗﺎه ،اﻣﺎ زﯾﺑﺎ وﭘﺮﻣﺣﺗواﯾﯽ در ﺑﺧش ﻧظﺮﺧواھﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن-
ﺟﺮﻣن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد ﮐﻪ ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﮔﺮم ﺑﺳﯾﺎری از اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺮون ﻣﺮزی
ودرون ﻣﺮزی ﻗﺮارﮔﺮﻓت ودر ﮐﻣﺗﺮ از ﺳﻪ روز ﺑﯾش از  ۴۵ﻧظﺮ ودﯾدﮔﺎه در
ﺗﺎﺋﯾد آن وﯾﮐﯽ دوﺗﺎ ھم ﺑﺎ ﮐﺞ ﺑﺣﺛﯽ در ﺗﺮدﯾد آن ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾد و اﯾن ﺳﻠﺳﻠﻪ
ھﻧوزﮐﻪ روز  ۲۱ﻧوﻣﺑﺮ اﺳت اداﻣﻪ دارد .آﻧﮫﺎی ﮐﻪ ﺑطور دﺳﺗوری ﺑﻪ ﺗﺮدﯾد
ﻧوﺷﺗﻪ ﺧﺎﻧم ﻟﯾﻧﺎ روزﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﻣﺛل آﻗﺎی ﺣﮐﯾم ﭘور از ﻣﺷﮫد اﯾﺮان وﯾﺎ
آﻗﺎی اﻣﯾن ،از ﺳوی ﺻﺎﺣب ﻧظﺮان دﯾﮔﺮ اﻓﻐﺎن ﺑﺷدت ﻣﺣﮐوم وﺗﻘﺑﯾﺢ ﺷدﻧد
ودﻻﯾل ﻣﺣﮐﻣﯽ درﺗﺮدﯾد ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی اﯾن آﻗﺎﯾﺎن اﺑﺮاز ﺷد ﮐﻪ ﺑﯾش از ﭘﯾش
ﺑﺮاھﻣﯾت ﻧوﺷﺗﻪ ودﯾدﮔﺎه ﺧﺎﻧم روزﺑﻪ ﺣﯾدری اﻓﺰودﻧد.
ﻣﻧﮫم دراﯾن ﻧظﺮدھﯽ ﺳﮫم ﮔﺮﻓﺗم و ﻣطﻠﺑﯽ در ﭘﯾوﻧد ﺑﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ﺧﺎﻧم ﻟﯾﻧﺎ
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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نويسنده زيباکالم وشيوابيان افغان،خانم لينا روزبه ،درود!
ﻧوﺷﺗﻪ زﯾﺑﺎ و ﭘﺮﻣﺣﺗوای ﺷﻣﺎ را در ﺑﺧش ﻧظﺮﺧواھﯽ )ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن-
ﺟﺮﻣن( ﺧواﻧدم وﭼون آﻧﺮا ﻣﺛل ھﻣﯾﺷﻪ از ﺳﺮدﻟﺳوزی واﺣﺳﺎس وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ
ﻧوﺷﺗﻪ اﯾد،ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺑﺮﯾک ﻣﯾﮔوﯾم ،واز اﯾﻧﮐﻪ دارای ﭘﯾﺎم واﻻی اﻧﺳﺎﻧﯽ وﻣﻠﯽ اﺳت
ﻗﻠﻣت را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ آرزو ﻣﯾﮐﻧم.
ً
اﻧﺻﺎﻓﺎ ﺧﺎﻧم ﻟﯾﻧﺎ روزﺑﻪ ،ﯾک ﺻﺎﺣب ﻗﻠم ﺻﺎﺣب
ھﻣوطﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ،
اﻧدﯾﺷﻪ وﺗﻔﮐﺮ ھﯾوﻣﺎﻧﺳﺗﯽ اﺳت ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﺗﻌداد ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ اﻧدک اﺳت،
واز ﺧﯾل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ داﻣن زدن ﺑﻪ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﻗوﻣﯽ وﮔﺮوھﯽ درﺻدد
ﺗداوم اﻧﺣﺻﺎرﻗدرت در دﺳت ﮔﺮوه ﺧﺎﺻﯽ اﻧد.اﯾن ﺧﺎﻧم آﻧﭼﻪ ﻣﯽ اﻧدﯾﺷد ﺑﺧوﺑﯽ
ﻣﯾﺗواﻧد آن را درﻗﺎﻟب ﮐﻠﻣﺎت ﺑﻪ زﯾﺑﺎﺋﯽ ﺑﯾﺎن ﮐﻧد.ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎﯾش دارای ﭘﯾﺎم ﻣﺮدم
دوﺳﺗﺎﻧﻪ ،روان وﻋﺎم ﻓﮫم اﺳت واز آن ﺑوی ﻧﻔﺎق ،ﺧود ﺳﺗﺎﺋﯽ وﺧود ﺑﺮﺗﺮ ﺑﯾﻧﯽ
ﻧﻣﯽ اﯾد .اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑﺎ اﺳﺗﻌداد ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ از طﺮف اﻧدﯾﺷﻪ وران ﺻﺎﺣب ﻗﻠم
وﺻﺎﺣب ﻧظﺮﻣﺎ ﻣورد ﺗﺷوﯾق وﺗﺮﻏﯾب ﻗﺮار ﺑﮔﯾﺮد ،ﻧﻪ اﯾﻧﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺞ ﺑﺣﺛﯽ ﻧوﺷﺗﻪ
ھﺎی او راﮐﻪ ازﻋﻣق وطن ﭘﺮﺳﺗﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ،ﻣورد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ
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
از آن ﺑوی رﯾﺎﮐﺎری ﺑﯾﺎﯾد.ﺑﻠﮐﻪ ھﺮ ﺟﻣﻠﻪ وھﺮ ﮐﻠﻣﻪ آن درد وداغ وﺳوز و ﮔداز
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
دﺧﺗﺮان ﺟوان وﮐودﮐﺎن ﻣﻌﺻوم،ﺑﻪ ﺟﺎن رﺳﯾده اﻧد .از اﯾن ھﻣﻪ ﻓﻘﺮ وﺑﯾﮐﺎری
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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درھﺮ ﭘﺮاﮔﺮاف وھﺮ ﺟﻣﻠﻪ اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ  ،ﻣن ﻧدای وﺟدان ﺑﯾدار ﯾک
ﺧﺎﻧم ھﺟرت زده آﮔﺎه را ﻣﯽ ﺷﻧوم ﮐﻪ درد ﺗﺑﻌﯾض وﺗﺑﻌﯾد وآواره ﮔﯽ
ودرﺑدری را ﺑﺎ ﮔوﺷت وﭘوﺳت واﺳﺗﺧوان ﺧودﺣس ﮐﺮده و ﺑﻪ اﺟﺑﺎر ازﯾﺎر
ودﯾﺎر وﻋﺰﯾﺮان ﺧود ﺟدا ﮔﺷﺗﻪ وﻓﺣش ودﺷﻧﺎم وﺗﺣﻘﯾﺮوﺗوھﯾن اﻏﯾﺎر را در
ﻣﺳﯾﺮاﯾن ھﺟﺮت ﺑﺎﭼﺷم و ﮔوش ﺧود دﯾده وﺷﻧﯾده وھﺮﮔﺰ ﻧﻣﯾﺗواﻧد آﻧﺮا ﻓﺮاﻣوش
ﮐﻧد.
ﻣن درھﺮﺟﻣﻠﻪ وھﺮ ﭘﺮاﮔﺮاف اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ،ﺑﺟﺎی ﻗوم وﺗﺑﺎر وﺳﻣت وﻣذھب
ودﯾن ،ﻧدای اﻧﺳﺎﻧﯾت را ﻣﯽ ﺷﻧوم ،وﭼﻪ ﺧوب ﺑود وھﺳت اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺟﺎی
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
زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻧﯾﺰﺑﻪ ﻋﻧوان ﺣﺳن ﺧﺗﺎم آن آورده اﺳت ﮐﻪ دارای ﭘﯾﺎم ﻋﺎﻟﯽ اﺳت .اﯾن
ﺷﻌﺮ ﭼﻧﺎن ﺑدﻟم ﭼﻧگ زد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗم ﮐﺎش ﺑﻪ ﺟﺎی ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ﻣوﺟوده اﯾن
ﺷﻌﺮ ﺑﺮزﺑﺎﻧﮫﺎ ﺟﺎری ﻣﯽ ﮔﺮدﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ درﺑﺮاﺑﺮ اﯾن ﻧوﺷﺗﻪ ﺧﺎﻧم ﻟﯾﻧﺎ
ً
ﭘﺮدازﻧد،ﺣﺗﻣﺎ درﮐﻔش ﺷﺎن رﯾﮔﯽ وﺟود دارد ﮐﻪ ﻣﯽ
روزﺑﻪ،ﺑﻪ دھن ﮐﺟﯽ 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 وﺑﻧﯾﺎدﮔﺮاﯾﺎن
طﺎﻟﺑﯽ در ﺳﻪ دھﻪ اﺧﯾﺮ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﺗﺿﺮروداﻏدار ﻧﺷده اﺳت؟
ای ﮐﺎش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ھم از ﭼﻧﺎن ظﺮﻓﯾت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ واﻗﺗﺻﺎدی وﻓﺮھﻧﮔﯽ
ای ﺑﺮﺧوردار ﻣﯽ ﺑود ﮐﻪ ﺟواﻣﻊ ﻣﺗﺮﻗﯽ ودﻣوﮐﺮاﺗﯾک ﻏﺮب ودر رأس ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺮﺧوردار اﺳت.ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎ ﮔﺰﯾﻧش ﺑﺎرک اوﺑﺎ  ،ﺑﻪ ﻋﻧوان رﺋﯾس
ﺟﻣﮫور آن ﮐﺷور ،ﺑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﺳﺎﺧت ﮐﻪ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ آزادی
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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
ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ و داﻧش ﮐﺎﻓﯽ و ﺳواﺑق ﻧﯾک ﮐﺎری و ﺧدﻣﺗﮔذاری ﺑﺎﺷد،
ﺑﺮﮔﺰﯾﻧﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺮدم ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﻪ آﻗﺎی ﺑﺷردوﺳت ﮐﻪ ﭼون ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ،
دﺳﺗش ﺑﺧون ﮐﺳﯽ آﻟوده ﻧﯾﺳت و دارای ﺳواﺑق ﻧﯾک ﺧدﻣت ﮔذاری ﺑﻪ ﻣﺮدم
اﺳت واز ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻧﯾﺰ ﺑﺮﺧودار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ،رأی ﺑدھﻧد؟ وآﯾﺎ ﺟﻧگ
ﺳﺎﻻران ﺗﻧظﯾﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻣﯾل ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾک ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯾت ﻣﻠﯽ و
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.
ورﻧﻪ ﻣن ﺑﺎوردارم ﮐﻪ روﺷﻧﻔﮐﺮان ﺑﯽ ﻣﺮض ﭘﺷﺗون ھﻣﯾن اﮐﻧون ﺻد ﻣﺮﺗﺑﻪ
آﻗﺎی ﺑﺷﺮدوﺳت ) وطن ﺧواه وﻣﺮدم دوﺳت( را ﺑﺮﺣﺎﻣدﮐﺮزی ﭘﺷﺗون)اﯾن ﺷﺎه
ﺷﺟﺎع ﺛﺎﻟث ( ﺗﺮﺟﯾﺢ ﻣﯾدھﻧد وﺑﻪ وی ﺣﯾث رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رأی
ﺧواھﻧد داد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ ﯾک ﭼﻧﯾن ﺷﺧﺻﯾت دﻟﺳوز ووطن ﭘﺮﺳت وﻏﯾﺮواﺑﺳﺗﻪ
ﺑﻪ ﺗﻧظﯾﻣﮫﺎ واﺣﺰاب ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑدﻧﺎم دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی ﺻﺣﻧﻪ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾﺎﯾد و ﺑﻌد
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
دﯾﮔﺮ ﮐﺳﯽ ﺑﺮﮐﺳﯽ زورﻧﮔوﯾد وﺟﻧگ وﺗﻔﻧگ ﯾﮔﺎﻧﻪ راه اﻣﺮارزﻧدﮔﯽ ﻧﺑﺎﺷد.
ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ "۲۰۰۸ /۱۱ /۱۹

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
ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﺑﺰﺑﺎن ﻣﻠت ﺻﺣﺑت
ﮐﻧد ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری ﻣﯾﺧواھﻧد ﮐﻪ از ﻣﺮدم از ﻣﻠت ﺑﺎﺷد ﮐﻪ
ﻣﺷﮐﻼت و درد و رﻧﺞ ﻣﺮدم را درک ﮐﻧد ،ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﮫﺮه
ھﺎی ﻗوﻣﯽ ﺑﺮای ﮐﺳب اھداف ﺧوﯾش ﺑﺎزی ﻣﯾﮐﻧﻧد ﺧﺳﺗﻪ اﻧد .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﺣﺳﺎس ﺗﺮﯾن ﺷﺮاﯾط ﻣﻣﻠو از ﻣﻌﺿﻼت اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﻪ رﺋﯾس ﺟﻣﮫوری اﺣﺗﯾﺎج دارﻧد
ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ھﺮ روز از ﮐﺷﺗﻪ ﺷدن ده ھﺎ ﮐودک و زن و ﭘﯾﺮ و ﺟوان ﺟﻠوﮔﯾﺮی
ﮐﻧد .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﻘط آروز دارﻧد ﺗﺎ در ﯾک ﻣﺣﯾط آرام زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن اﻟﻔﺎظ ﻓﻘط ﻧﻔﺎق و دوری را در ﻣﯾﺎن ﻣﻠت واﺣد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﯾﺟﺎد ﻣﯾﮐﻧد ،ﻣﺎ دوری ﻧﻔﺎق و ﻋدم اﺗﺣﺎد را ﺑﺮای ﺑﯾش از ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﺟﺮﺑﻪ ﮐﺮده
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
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻓﻘط ﯾﮐﻣﺎه ﻗﺑل ﺷﮐﺳﺗن ﺗﺎﺑو ﺗﺑﻌﯾض ﻧﮋادی را در اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺑﺎ اﻧﺗﺧﺎب
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
دﯾﮔﺮان ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋت ﺑﺳﻣت اﻧﮐﺷﺎف و ﭘﯾﺷﺮﻓت در ﺣﺮﮐت ﺧواھﻧد ﺑود و
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اﻧﺰوا و وﺣﺷت.

"من افغانم"
من نه تاجيکم نه پشتون ،نی ھزاره نه ز ترکم
نی ز ازبـک ،نه بلـوچم نی ز ايــماق ســــترگـم
من به مذھب نی ز سنی ،نی ز شيعه ،نه زسيکم
نی دورنگـم ،نی دروغـم ،نی فسادم ،نی شريکـم
نی شمالی ،نی جنوبی ،نه زغربم ،نه ز شرقم
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نی ز کوی فـتنه پيشان ،نی پی تشويق فـرقــم
نی بـفکر جـنـگ لفــظم ،نی بفکر تھمت و شر
نی زر اندوزم ،نه نوکر ،نی کاله فتنه بر سر
خطه ام افغانستانست ،خاک آن از من سراسر
ما ھمه افغان و افغان سر بسر با ھــم برابـر
رود ودريايت خروشان ،کوھسارت با جاللـند
فصل ھايت بی نظـير و مردمانـت با کمالــنـد
پاک بادا ،خـطه من از کف شـــر و شــرارت
مرده بادا ھرکه بردست صلح ميھن رابغارت
خاک بادا ،بر دوچشمی کــو ندارد تاب ديدن
دست مايان را چو زنجير متحد ،با ھم پريدن
مرگ برخصمت ھميشه ،شاد زی بيدردماتم
دور بادا ،از وجـودت تکه ھای راکـت و بـم
سبزبادا سبزبادا ،نام تــو بـر جسم و جــانم
زنـــده بـادا ،زنـده بـادا ،کشورم افـغـانستانم
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يلدا قمرکرزی ،فعال کمک ھای بشردوستانه

خانم يلداکرزی
ﯾﮐﯽ از ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﻪ وﺑﺎ درک اﻓﻐﺎن در ﺧﺎرج از
ﮐﺷور ،ﮐﻪ ﺑﯾش ازﺑﯾﺳت ﺳﺎل اﺳت در ﺧدﻣت ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺣﺗﺎﺟش
،ﺑﺧﺻوص ﻣﻌﻠﻣﯾن وﺷﺎﮔردان ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت ﻟﯾﺳﮥ ﺟﻣﮫورﯾت وﻟﯾﺳﮥ
اﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﺑل واطراف ان ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧده وھﻧوزھم
ﻣﯾرﺳﺎﻧد ،ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣرﮐرزی ،ﻣﻘﯾم ﻣوﻧﺷن آﻟﻣﺎن اﺳت  .ﻣن ﺑﺎ
وﺟودی ﮐﻪ از ﺳﺎل ٢٠٠٥ﺑدﯾﻧﺳو از طرﯾق ﺗﻠﯾﻔون وﺳﮐﺎﯾپ ﺑﺎ او و
ﺷوھرش زﻟﻣﯽ ﮐرزی)داﻧﺷﻣﻧد و ﻧوﯾﺳﻧده ﺗواﻧﺎی زﺑﺎن ﭘﺷﺗو( ﺑﺎ ھم
ﺗﻣﺎس دارﯾم وﻟﯽ ھرﮔز از ﮐﺎرھﺎی ﺧﯾرﯾﻪ و ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷردوﺳﺗﺎﻧﻪ
ﺧود ﺑﻪ ھﻣوطﻧﺎن ﻣﺣﺗﺎﺟش در ﮐﺎﺑل وآﻟﻣﺎن  ،ﺑرای ﻣن ﯾﺎد ﻧﮐرده
اﺳت وﺑﻧﺎﺑرﯾن ﺗﺎ ﮐﻧون در ﺳطﺢ رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻌرﻓﯽ
ﻧﺷده اﺳت .دراﯾن اواﺧر ﮐﻪ ﻣن روی ﮐﺗﺎب »ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن
درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ« ﮐﺎرﻣﯾﮐﻧم ،اﺗﻔ ً
ﺎﻗﺎ در ﻣورد ﺳواﺑق ﮐﺎری ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا
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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
ﮐﺎر ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧم
اﻧدﮐﯽ در ﻣورد وی ﻣﻌﻠوﻣﺎت داده ﻣﯾﺷود ﺗﺎ روش
ِ
ﺻﺑور وﺑﺎ دراﯾت ووطﻧدوﺳت  ،ﺑرای ﺳﺎﯾر ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﺳرﻣﺷق
زﻧدﮔﯽ ﮔردد.
ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ ﮐﺮزی در ﺳﺎل  ١٩٤٨درﮐﺎﺑل ﻣﺗوﻟد ﺷده و ﺑﻌد از طﯽ
ﮐﺮدن دورۀ اﺑﺗداﺋﯾﻪ وﺛﺎﻧوی در  ١٩٦٨ﺷﺎﻣل ﭘو ھﻧځﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﺗﺮﺑﯾﻪ ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل
ﮔﺮدﯾد .در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﭘوھﻧځﯽ ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾﻪ را ﻣوﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد و در
داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﺎﻟﯽ ﺳﯾد ﺟﻣﺎﻟدﯾن اﻓﻐﺎن ﺑﺣﯾث اﺳﺗﺎد ﻣﻘﺮرﮔﺮدﯾد .ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮ در
ھﻣﺎن ﺳﺎل در ﭘﮫﻠوی ﺗدرﯾس ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ،ﺷﺎﻣل اﮐﺎدﻣﯽ ﺗﺮ ﺑﯾﮥ ﻣﻌﻠم ﺷد وﺳﻧد
ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس را ﻧﯾﺰ ﺑدﺳت آورد و ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧٧در داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻋﺎﻟﯽ وظﯾﻔﮥ
اﺳﺗﺎدی را اﯾﻔﺎ ﻧﻣود .در ﺳﺎل  ١٩٧٧ﺑﺮای اﺷﺗﺮاک در ﺳﯾﻣﻧﺎری ﮐﻪ از ﺳوی
ﯾوﻧﺳﮐو در ﺷﮫﺮﺑﻧﮐﺎک ﺗﺎﯾﻠﻧد ﺗدوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود اﺷﺗﺮاک ورزﯾد.
درﺳﺎل  ١٩٧٨ﺑﺣﯾث ﻋﺿو ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻧﺳوان در رﯾﺎﺳت ﺳواد آﻣوزی
وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﺑدﯾل ﺷد و در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺑﺣﯾث ﻣدﯾﺮ ﻟﯾﺳﮥ ﺟﻣﮫورﯾت ﻣﻘﺮر
ﮔﺮدﯾد .در ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﯾک ﺑورس ﻓﯾﻠوﺷپ ﭘﻼﻧﮔذاری ﻣﮐﺗب وﻧﺻﺎب
ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻋﺎزم ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺮدﯾد وﻣوﻓﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎزﮔﺷت .درﺳﺎل  ١٩٨٠ﺑﻪ ﺣﯾث ﻋﺿو
دﭘﺎرﺗﻣﻧت اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ رﯾﺎﺳت ﺗﺎﻟﯾف و ﺗﺮﺟﻣﻪ وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﺑدﯾل ﺷد .در ﺳﺎل
 ١٩٨١ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗﺮک وطن و در ﮐﺷور آﻟﻣﺎن در ﺷﮫﺮ ﻣوﻧﺷن ﺑﺣﯾث ﭘﻧﺎھﻧده
ﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ ﺷد.
ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮﮐﺮزی ،در آﻟﻣﺎن ﭘس از ﻓﺮاﮔﯾﺮی زﺑﺎن اﻟﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﯾﮐﺎر ﻧﻪ ﻧﺷﺳت
وﺑﺎ ﺟﻣﻌﯽ از اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ وآﻟﻣﺎﻧﮫﺎ ﯾﮐﺟﺎ ﺑﻪ ﻋﺿوﯾت دراﺗﺣﺎدﯾﮥ ﻟﯾﺳﮥ اﻣﺎﻧﯽ در آﻣد.
اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎی زﯾﺎدی ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧود را ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﺷﺎﮔﺮدان
ً
ﺷدﯾدا آرزوﻣﻧدی
ﻟﯾﺳﮥ اﻣﺎﻧﯽ وﻟﯾﺳﮥ ﺟﻣﮫورﯾت ﻣﯾﺮﺳﺎﻧد .اﻋﺿﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﻪ
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داﺷﺗﻧد ﮐﻪ روزی ﺷﺮاﯾط ﺑﺮای رﻓﺗن و ﺑﺎزدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻓﺮاھم آﯾد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد
ﻣﺻدر ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺣﺗﺎج اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﺮدﻧد.
ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ ﮐﺮزی در ﺳﺎل  ٢٠٠٢در ﺳﯾﻣﻧﺎر )زن وازادی( ﮐﻪ از
ﺳوی اﺗﺣﺎدﯾﮥ ﻓﺮﯾدرﯾش اﯾﺑﺮﺗﺮاﺷﺗﻔﺗوﻧگ ﺗدوﯾﺮ ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود اﺷﺗﺮاک ورزﯾد وﻣطﺎﻟﺑﯽ
ﭘﯾﺮاﻣون وﺿﻌﯾت زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺰﺑﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮاد ﮐﺮد.
درﺳﺎل ٢٠٠٤در ورﮐﺷﺎﭘﯽ ﮐﻪ زﯾﺮﻋﻧوان ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﮐﺎﺑل ﺗدوﯾﺮ
ﯾﺎﻓﺗﻪ ﺑود،اﺷﺗﺮاک ﻧﻣود ودر ھﻣﯾن ﺳﺎل در ورﮐﺷﺎپ دﯾﮔﺮی ﺑﻧﺎم ورﮐﺷﺎپ ﺻﻠﺢ
وآﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ اﺷﺗﺮاک ورزﯾد .ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮﮐﺮزی در ﺳﺎل  ٢٠٠٥ﺑﺣﯾث ﻋﺿو
رﯾﺎﺳت اﻧﮐﺷﺎﻓﯽ ﺳﻧﺎﺋﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﻪ وزارت اﺣﯾﺎء واﻧﮐﺷﺎف دھﺎت ﺧدﻣت
وﻣﺳﺎﻋدت ﻧﻣود و در ﺳﺎﻟﮫﺎی  ٢٠٠٦ﺗﺎ  ٢٠٠٩ﺑﺣﯾث ﻣﺷﺎوراﻣور ﺗﻌﻠﯾم وﺗﺮﺑﯾت
در ﻟﯾﺳﮥ ﺟﻣﮫورﯾت ﮐﺎﺑل ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن رﻓت و آﻣد داﺷﺗﻪ و ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان وﻣﻌﻠﻣﯾن
آن ﻟﯾﺳﻪ ﮐﻣک ھﺎی اﺗﺣﺎدﯾﮥ اروﭘﺎ) (U.Nرا ﺟﻠب ﻧﻣوده اﺳت .اﯾن ﮐﻣک ھﺎ ﺷﺎﻣل
ھدﯾﮥ  ٧٠ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮ ودادن ﻣﻌﺎش اﻣﺗﯾﺎزی ﻣﻌﻠﻣﯾن آن ﻟﯾﺳﻪ و ﺗﮫﯾﻪ ﻧﺎن ﭼﺎﺷت
وﺗﮫﯾﮥ وﺳﺎﯾل ﺗﺮاﻧﺳﭘورت رﻓت وآﻣد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﻟﯾﺳﮥ ﺟﻣﮫورﯾت ﺑود.
ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ در ﮐﺎﺑل در ﺳﯾﻣﻧﺎرھﺎی ﺻﻠﺢ وآﺷﺗﯽ ﻣﻠﯽ وﻣﻧﻊ ﺧﺷوﻧت
در ﻣﻘﺎﺑل زﻧﺎن و ﻧﯾﺰ درﺳﯾﻣﻧﺎر ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وھﻣﭼﻧﺎن
در  ٧٣ﺷورای زﻧﺎن ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﮫم ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت .اﯾن ﺷوراھﺎ در اطﺮاف ﮐﺎﺑل
وﻧواﺣﯽ آن ﻣﺛل:ده ﺳﺑﺰ و ﭘﻐﻣﺎن،ﻟوﮔﺮ،ﻣﯾﺮﺑﭼﻪ ﮐوت،ﮐوھداﻣن،ﻗﺮه ﺑﺎغ وﻏﯾﺮه
ﻓﻌﺎﻟﯾت داﺷﺗﻪ اﻧد.
ﺗدوﯾﺮ ﮐورس ھﺎی ﺳواد آﻣوزی وﺧﯾﺎطﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ،ﮔوﺷﮥ دﯾﮔﺮی از
ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ را ﺗﺷﮐﯾل ﻣﯾدھد .ھﻣﭼﻧﺎن رﺳﯾدﮔﯽ ﺑﻪ
ﺿﺮورت ھﺎی ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﻣﺣﺗﺎج از ﻗﺑﯾل رھﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ و ﮐﻠﯾﻧﯾﮐﮫﺎ،ﺗﮫﯾﻪ
آب آﺷﺎﻣﯾدﻧﯽ ،ﺑﺮق وﺗﺮﻣﯾم ﺳﺮک ھﺎ و راه ھﺎ وﻏﯾﺮه را از طﺮﯾق ﮐﻣک ھﺎی
وزارت اﺣﯾﺎء واﻧﮐﺷﺎف دھﺎت آﻣﺎده ﻣﯾﺳﺎﺧت .ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻋﻼوه ﺑﺮﺧدﻣﺎت ﻓوق
اﻟذﮐﺮ ،ﯾک اﺗﺣﺎدﯾﻪ ﺟداﮔﺎﻧﻪ ﻧﯾﺰاﯾﺟﺎد ﮐﺮده اﺳت،ﮐﻪ از آﻧطﺮﯾق ﻧﯾﺰﺗﻌدادی
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ازﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ودﺧﺗﺮان ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت را ﮐﻣک ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد  .اﯾن ﮐﻣک ھﺎ درﭘﮫﻠوی ﺳواد
آﻣوزی ،ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﺧﯾﺎطﯽ را ﯾﺎد ﻣﯾدھﻧد ﺗﺎ ﺻﺎﺣب ﺷﻐﻠﯽ ﺷوﻧد وازاﯾن
طﺮﯾق ﺑﻪ ﻓﺎﻣﯾل ھﺎی ﺧود ﮐﻣک ﮐﻧﻧد .ھﻣﯾن اﮐﻧون در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾک ﮐورس ﺳواد
آﻣوزی را ﺗﻣوﯾل ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ دارای  ٢١ﺷﺎﮔﺮد زن ودﺧﺗﺮ ﻣﯾﺑﺎﺷد وآﻧﮫﺎ در ﮐﻧﺎر
ﺳواد آﻣوزی ﺧﯾﺎطﯽ ﻣﯽ آﻣوزﻧد.

يلدا قمر درحال ديدارشاگردان ليسۀ جمھوريت درکابل
ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮ ،ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺧﺎطﺮ ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ اش از ﺳوی وزارت
ﮐﺎر واﻣور اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻟﻣﺎن در ﺷﮫﺮ ﻣﯾوﻧﺷن ﺑﺎﯾﺮن ،ﺑﻪ درﯾﺎﻓت ﻟﻘب زن ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ
وﻓﻌﺎل ﺳﺎل،ودرﯾﺎﻓت ﺗﺷﮐﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺧﺎطﺮ اﻣور ﺗدرﯾس اطﻔﺎل وﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ھﻣﺷﮫﺮی
ﺷدن ﺧوب آﻧﮫﺎ وﺗطﺎﺑق آﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ از طﺮف ﺷﺎروال ﻣﯾوﻧﺷن،ﻧﺎﯾل ﺷده اﺳت.
ھﻣﭼﻧﺎن از طﺮف ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻠﺗوری اﻓﻐﺎﻧﮫﺎدر ﺷﮫﺮ ﻣﯾوﻧﺷن آﻟﻣﺎن ﺑﺧﺎطﺮ
ﺗدرﯾس و رھﻧﻣﺎﺋﯽ وھﻣﮐﺎری ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ ھﻣوطﻧﺎﻧش ،ﺑدرﯾﺎﻓت ﺗﺷﮐﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺎﯾل
ﺷده اﺳت.
ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﮐﺮزی ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﻟﻘب "ﺧﺎﻧم ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ" و "ﻣﺎدر ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ"را
ﺑﺧﺎطﺮ ھﻣﮐﺎری و ﮐﻣک ﺑﻪ ھﻣوطﻧﺎﻧش از طﺮف ﮐﺎﻧون ﻓﺮھﻧﮔﯽ وھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﻣﻘﯾم اﯾﺎﻟت ﺑﺎﯾﺮن آﻟﻣﺎن ﺑدﺳت آورده اﺳت .در ﺗﺣﺳﯾن ﻧﺎﻣﻪ ای ﭼﻧﯾن
آﻣده اﺳت»:ﻣﺣﺗﺮﻣﻪ ﻗﻣﺮﺟﺎن ﺧﺎﻧم ﻗﮫﺮﻣﺎن ،ﻣﮫﺮﺑﺎن ودﻟﺳوزﮐﺷورﻣﺎ !
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از ﻋﻼﻗﻣﻧدی وﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺧﺳﺗﮔﯽ ﻧﺎﭘذﯾﺮﺷﻣﺎ در زﻣﯾﻧﮥ ﺧدﻣﺗﮔﺰاری ﺑﻪ
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ زﺣﻣﺗﮐﺷﯽ ﺗﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻧﮔﯽ
ﻣﮫﺎ ﺟﺮﯾن اﻓﻐﺎن،
و ﮐﻠﺗوری وﮐﺎر ﭘﺮﺛﻣﺮ ﺗﺎن در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎزﻧﺎن وﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت،
اﻧﺟﻣن اﻓﻐﺎﻧﮫﺎی ﺷﮫﺮ ھﺎﻧوﻓﺮ آﻟﻣﺎن ﺑدﯾدۀ ﻗدرﻧﮔﺮﯾﺳﺗﻪ ﺑﺧﺎطﺮﺻدﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮد
روز ھﺷﺗم ﻣﺎرچ ،روز ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ زن از ﺷﻣﺎ ﻗدرداﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻣل آورده و اﯾن
اﻓﺗﺧﺎرات و ﻣوﻓﻘﯾت را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺗﺑﺮﯾک ﻋﺮض ﻣﯾدارﯾم".
ﺑﺎ اﺣﺗﺮام ﺷﻔﯾﻘﻪ ﺣﺳﺎن ،رﺋﯾﺳﮥ اﻧﺟﻣن زﻧﺎن ﻣﮫﺎﺟﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﻘﯾم آﻟﻣﺎن
٢٠٠٨ /٠ ٣/٠ ٨

مميزات شخصيت خانم يلداقمر:
ﺧﺎﻧم ﯾﻠداﻗﻣﺮ،زن ھوﺷﻣﻧد و دراک اﺳت،از ﺻﺣﺑﺗﮫﺎﯾش ﻣﻌﻠوم ﻣﯾﮔﺮدد ﮐﻪ
ﺧﺎﻧﻣﯽ وطن ﭘﺮﺳت،ﻣﺮدم دوﺳت،ﻣﮫﺮﺑﺎن و ﺑﺎ دراﯾت اﺳت .ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ
ﺷﺧص ﭘﺮ ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﺳت وھﺮ وﻗت ﺑﺎ وی ﺻﺣﺑت ﮐﺮده ام ،از ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﯾک ﮐﺗﺎب
ﺟدﯾد ﺑﺮاﯾم ﺳﺧن ﮔﻔﺗﻪ اﺳت .ﺧودش ﻣﯾﮔوﯾد  » :ﺑﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ﺷوق وﻋﻼﻗﮥ ﻓﺮاوان
دارم.رواﻧﺷﺎﺳﯽ و ﺗﻌﻠﯾم و ﺗﺮﺑﯾت ،ﺳﺑب آراﻣش روﺣﯽ ام ﺷده اﺳت .ﺳﺧت ﺑﻪ
آﻧﮫﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮده ام .ﺑﻪ ﺷﻌﺮ و ادب ﻋﺷق ﻣﯾورزم .ﺗﺎرﯾﺦ وﺣﻘوق ﺑﺮاﯾم ﺗﺎزﮔﯽ
دارد و دوﺳت دارم ﺗﺎ از ﺣوادث و واﻗﻌﺎت وﺣﻘﯾﻘت ھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ آﮔﺎھﯽ ﺣﺎﺻل
ﮐﻧم.آدم ﮐم ﺗوﻗﻊ و ﺻﺑور و ﺑﺎ ﺗﺣﻣل اﺳﺗم .طﺑﯾﻌﺗم ﻏﺮﯾب ﭘﺮوراﺳت،ﺗواﺿﻊ را
ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ﻣﯾداﻧم .در ﮐﺎر و وظﯾﻔﻪ اﺣﺳﺎس ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻣﯾﮐﻧم ،ﻏﻔﻠت را ﻧﻣﯽ ﭘﺳﻧدم.
ﺗﺣﻣل اﻧﺗﻘﺎد ﭘذﯾﺮی را دارم .ﺑﺮﺧورد و ﺳﻠوﮐم ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن وھﻣﮐﺎران ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﻪ
اﺳت .دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ را دوﺳت دارم ،ﺑﻪ دﺳﭘﻠﯾن و اﻧﺿﺑﺎط ﺑﺟﺎ و ﺑﻪ ﻣورد و ﻗﺎﻧون
اﺣﺗﺮام ﻣﯾﮔﺰارم.
در زﺑﺎﻧﮫﺎی دری،ﭘﺷﺗو،اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ و آﻟﻣﺎﻧﯽ ﻣﮫﺎرت دارم ،ﺗﻌﺻب ﻧﮋادی،
زﺑﺎﻧﯽ ،وﻣذھﺑﯽ را ھﺮﮔﺰ ﻧﭘذﯾﺮﻓﺗﻪ ام .زﯾﺎد ﺑﻪ ﺣﻘﺎﯾق ودرﺳﺗﯽ ھﺎ و واﻗﻌﯾت ھﺎ
ارج وارزش ﻣﯾﮔذارم ،ﺣق ﺷﻧﺎس اﺳﺗم و اﺣﺗﺮام ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺎن را وظﯾﻔﮥ ﺧود
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ﻣﯾداﻧم .وطن وﻣﺮدﻣم را ﻧﮫﺎﯾت دوﺳت دارم .ﺑﻪ اﻧﺳﺎن واﻧﺳﺎﻧﯾت ارزش ﻗﺎﯾﻠم.
درﻣﻘﺎﺑل ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ،ظﻠم واﺳﺗﺑداد وﺧﺷوﻧت و ﺑﺧﺻوص درﻣﻘﺎﺑل ﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ﻧﺎ
راﺣت ﻣﯾﺷوم و ﺑﺰودی ﻋﮐس اﻟﻌﻣل ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھم .از ﺗﻣﻠق و ﭼﺎﭘﻠوﺳﯽ ﺑﯾﺰارم و
ﺑﻣﻘﺎﺑل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﻣن ﺗوﻗﻊ ﺗﻣﻠق وﺧوش آﻣدﮔوﺋﯽ را داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد ،اﺳﺗﻐﻧﺎ دارم
و ھﺮﮔﺰ ﺗﺳﻠﯾم ﺷﺎن ﻧﺷده وﻧﺧواھم ﺷد .ﺣﺳود ﻧﯾﺳﺗم .ﺑﻪ ﺧوﺷﯽ و ﺳﻌﺎدت
دﯾﮔﺮان ﺑﯾش از ﺣد ﺧوﺷﺣﺎل ﻣﯾﺷوم .ھﻣﯾﺷﻪ روﺣﯾﮥ ﮐﻣک و ﻣﻌﺎوﻧت وھﻣﮐﺎری
در ﻣن زﻧده اﺳت .ﺑﻪ اراده و ﺗﺻﻣﯾم ﺧود ﻣﺻﻣم و اﺳﺗوار اﺳﺗم .دوﺳت دارم ﺗﺎ
ﺑﺗواﻧم ﺑﯾﺎﻣوزم ،ازاﯾﻧﮐﻪ ﻣﯾداﻧم ﮐﻪ ﻧﻣﯾداﻧم ﻣﺗﺎﺛﺮم .اﻓﺮاطﯾت را ﺧوش ﻧدارم .ﯾﮐﯽ
از اﻣﯾﺎل و آرزوھﺎﯾم ﺧدﻣت ﺑﻪ وطﻧم ﺑوده اﺳت و ﺣﺎﻻ ﮐﻪ زﻧدﮔﯽ روﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رود و ﻣﺟﺎل آﻧﺮا ﻧﯾﺎﻓﺗم و ﯾﺎ ﻣﯾﺳﺮﻧﺷد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾن آرزوی ﺧود ﻧﺎﯾل ﺷوم،اﻣﺎ
ازاﯾﻧﮐﻪ ﺧﺎﻧم ھﺎی ﺟوان ،ﺑﯾدار وﺑﺎ داﻧش  ،ﺑﺎ اﺣﺳﺎس و وطﻧدوﺳت دﯾﮔﺮ وﺟود
دارﻧد ﮐﻪ ﺑﺗواﻧﻧد ﻣﺻدرﺧدﻣﺎت ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ و ﻣﺎﻧدﮔﺎر ﺑﻪ ﻣﻣﻠﮐت ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
ﺷوﻧد ،ﺧدا را ﺷﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم«.
دراﯾﻧﺟﺎ ﻻزم ﻣﯾداﻧم ﺗﺎ ﯾﮐﯽ از داﺳﺗﺎﻧﮫﺎی ﮐﻣک ھﺎی ﺑﺷﺮدوﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧم
ﻗﻣﺮ را ﻣﺗذﮐﺮ ﺷوم .ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮ روزی ﺑﺮاﯾم ﻗﺻﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ  :ﺑﺎری ﻧﺎﻣﻪ ای ازﯾک
ﺧﺎﻧم اﻓﻐﺎن از ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑدﺳﺗم رﺳﯾد،درﻧﺎﻣﻪ ﺗذﮐﺮ داده ﺑود ﮐﻪ زﻧﯽ ام درﻣﺎﻧده
وﻣﺣﺗﺎج ،در ﺑﯽ ﺑﯽ ﻣﮫﺮوی ﮐﺎﺑل ﻣدﺗﯽ ﺑﺎﺷﻣﺎ ھﻣﺳﺎﯾﻪ ﺑودم،ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک
زن دﻟﺳوز وﻣﮫﺮﺑﺎن ھﻣﻪ اﺣﺗﺮام داﺷﺗﻧد ،درﺳﺎل  ١٩٩٣ﺑﺮاﺛﺮ ﺑﯾﮐﺎری وﻓﻘﺮ ﯾک
طﻔﻠم از ﮔﺮﺳﻧﮔﯽ ﭘﯾش ﭼﺷﻣﺎﻧم ﺟﺎن داد ،ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎدم آﻣدﯾد،ﺑﺎ ﺧود ﻓﮐﺮ ﮐﺮدم ﺗﺎ
اﯾن ﻧﺎﻣﻪ را ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻧوﯾﺳم ودﺳت ﮐﻣک ﺑﺳوی ﺷﻣﺎ دراز ﻧﻣﺎﯾم .ﺧﺎﻧم ﻗﻣﺮ ﮔﻔت،
از ﺧواﻧدن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺧت ﻧﺎراﺣت ﺷدم وﭼﺷﻣﺎﻧم از اﺷک ﭘﺮﺷد وﺟﻠو ﮔﺮﯾﻪ ام را
ﮔﺮﻓﺗﻪ ﻧﺗواﻧﺳﺗم .در آن روزھﺎ ﻣﻧﮫم از ﻟﺣﺎظ ﭘوﻟﯽ در ﻣﺿﯾﻘﻪ ﺑودم ،ﻗﺎﻟﯾﻧﭼﻪ
ﺻﺎﻟون ﻣﺎ ﺧﯾﻠﯽ ﮐﮫﻧﻪ ﺷده و رﻧگ و رﺧش رﻓﺗﻪ ﺑود .ﻣن درﻣدت ﭼﻧدﯾن ﻣﺎه
ﺻﺮﻓﻪ ﺟوﺋﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻪ ﺑودم ﻣﺑﻠﻎ  ٥٠٠ﻣﺎرک ﺑﺮای ﺧﺮﯾد ﯾک ﻗﺎﻟﯾﻧﭼﻪ ذﺧﯾﺮه ﮐﻧم .
وﻗﺗﯽ ﻧﺎﻣﮥ اﯾن ﺧﺎﻧم ﺑدﺳﺗم رﺳﯾد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗم ﭼﻧد ﻣﺎه دﯾﮔﺮ ھم ﺑﺎ ھﻣﺎن ﻗﺎﯾﻧﭼﻪ
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ﮐﮫﻧﻪ ﮔذاره ﮐﻧم و ھﻣﺎن ﭘول را ﺑﺮای آن ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺗﺎج اﻓﻐﺎن ﺑﻔﺮﺳﺗم .اھل ﺧﺎﻧواده
را ﻗﺎﻧﻊ ﺳﺎﺧﺗم وﺑﺎ ﻓﺮﺳﺗﺎدن آن ﭘول ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧم اﺣﺳﺎس ﺧوﺷﯽ ﺑﻣن دﺳت داد.
ﻗﺎﻟﯾﻧﭼﻪ ﮐﮫﻧﻪ را دوﺑﺎره ﺷﺳﺗم و در ﺻﺎﻟون ھﻣوارﻧﻣودم و ﺗﺎﭼﻧدی ﺑﻌد ﻣﺑﻠﻐﯽ
ﭘول ذﺧﯾﺮه ﮐﺮدم وﻓﺮش ﺻﺎﻟون را ﺧﺮﯾدم .اﺣﺳﻧت ﺑﻪ اﺣﺳﺎس ﭘﺎک واﻧﺳﺎن
دوﺳﺗﺎﻧﮥ ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﮐﺮزی ﮐﻪ از ﺧوﺷﯽ ﺧود و اوﻻدھﺎ در ﺗﺟدﯾد ﯾک ﻓﺮش ﺻﺮف
ﻧظﺮﻧﻣود و دﺳت ﯾک اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺗﺎج ھﻣوطن ﺧود را در ﺑدﺗﺮﯾن ﺷﺮاﯾط ﮔﺮﻓت.
ﺧﺎﻧم ﯾﻠدا ﻗﻣﺮ ﺑﺎ وﺟود ﻧﺎ اﻣﻧﯽ ھﺎ در وطن،ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﻔﺮﻧﻣوده و ﺑﺎ ﻗﺑول رﯾﺳک ،ﺑﺎ ﻣﮫﻣﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ اش در ﺧﺎﻧﮥ ﭘدری
ﺧود در ﭼﮫل ﺳﺗون ﮐﺎﺑل ﻣﺎه ھﺎ را ﺳﭘﺮی ﻧﻣوده و ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮐﺎﺗب
ﺗﺣت ﭘوﺷش اﺗﺣﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ،ﻣﺳﺎﻋدت ھﺎی ﻻزم ﻧﻣوده اﺳت .وی ﺣﺗﯽ در ﻏورﺑﻧد
ﻧﯾﺰ ﯾﮐﯽ از ﻣﮐﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯽ دور از ﻣﺮﮐﺰ وﻟﺳواﻟﯽ را ﮐﻣک ﻣﯾﮐﻧد وﺧود ﺑﺎر ﺑﺎر
ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﺳﻔﺮ ﻧﻣوده اﺳت .ﺟﺮاﯾد و روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ و رادﯾو دوﻟﺗﯽ اﯾﺎﻟت ﺑﺎﯾﺮن آﻟﻣﺎن
ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ وی ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ اﻧﺟﺎم داده و ﮔﺰارش ھﺎی ﮐﺎری وی را اﻧﺗﺷﺎر داده
اﺳت .وﻋﮐس ھﺎی وﯾﺮا در ﺻﻔﺣﺎت روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﭼﺎپ ﮐﺮده اﻧد.ﻣن ﻋﮐس ھﺎ ی
او وﺷوھﺮش زﻟﻣﯽ ﮐﺮزی را در روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی آﻟﻣﺎﻧﯽ دﯾده ام وﻣﯾداﻧم ﺗﺎ ﮐﺳﯽ
ﭼﯾﺰی ﻧﺑﺎﺷد ،روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎ ﺑﻪ ﺳﺮاﻏش ﻧﻣﯽ روﻧد .ﻣن ﺑﺮای اﯾن ﺧﺎﻧم وطﻧدوﺳت
وﻣﺎدر ﻣﮫﺮﺑﺎن ﺑﺮای اوﻻد وطن ،ﻋﻣﺮطوﻻﻧﯽ ﺑﺎﺻﺣت وﺳﻼﻣت ﮐﺎﻣل
آرزوﻣﯾﮐﻧم .وﺑﻪ ﺷوھﺮش زﻟﻣﯽ ﮐﺮزی ﮐﻪ زﻣﯾﻧﮥ ﭘﯾﺷﺮﻓت و ﺗﺑﺎرز ﺷﺧﺻﯾت
ﺧﺎﻧﻣش را ﻣﺳﺎﻋد ﺳﺎﺧﺗﻪ اﺳت ،ﺗﺑﺮﯾک ﻋﺮض ﻣﯾﮐﻧم.
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استاد مھوش
يگانه بانوی که به لقب استادی دست يافته است

ﻓرﻳده ﻣﮫوش ﻓرزﻧد ﻣﺣﻣداﯾوب در ﺳﺎل  ۱٣٢٦ﺧورﺷﻳدی
) ۱۹۴٧ﻣﻳﻼدی( در ﺷــﮫر ﮐﺎﺑـل در ﻳـک ﺧﺎﻧـوادۀ ﻣﺣﺎﻓظـﻪﮐﺎر
ﻣذھﺑﯽ ﺑﻪدﻧﻳـﺎ آﻣـد .ﭘـدرش ﺑـﺎزرﮔﺎن ﺑـودو ﻣﺎدرش ﻣﻌﻠم ﻗرآن .در
ﻧﺗﯾﺟﻪ ،ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر ﻣﺣﻳط ﻣذھﺑﯽ ﭘرورش ﻳﺎﻓت .ﻣﮫوش ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ در
اﯾن ﺧﺎﻧواده ﺑود ﮐﻪ اﺳﺗﻌداد وﺷوق ﺳرﺷﺎرآوازﺧواﻧﯽ داﺷت .او
آوازﺧواﻧﯽ را از دوران ﻣدرﺳﻪ )ﻣﮐﺗب( آﻏﺎز ﮐرد .و ﭘس از ﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺣﺻﻳل ،ﺑﻪ آوازﺧواﻧﯽ در رادﻳو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن روی آورد .اوﻟﻳن آھﻧگ
اش را در ﺳﺎل ھزار و ﺳﻳﺻد و ﭼﮫل و ﺷش در ﻳﮐﯽ از
اﺳﺗودﻳوھﺎی رادﻳو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺟرا ﮐرد .آھﻧﮔﺳﺎز اﻳن آھﻧگ اﺳﺗﺎد
ﻣﻌروف اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﻔﻳظ ﷲ ﺧﻳﺎل ﺑود.
ﺑﺎﻧو ﻣﮫوش در دورهای ﺑﻪ ﻣوﺳﯾﻘﯽ روی آورد ﮐﻪ ﺑﺳﯾﺎری در
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻧﺗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺎ دﯾده ﺗﺣﻘﯾر ﺑﻪ آوازﺧواﻧﺎن زن
ﻣﯽﻧﮔرﯾﺳﺗﻧد .ﺧﺎﻧواده اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش در اﺑﺗدا ھﻣواره ﺑﺎ آوازﺧواﻧﯽ
وی ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ ﭘس از ازدواج ،ھﻣﺳرش ﻳﮐﯽ از ﻣﺷوﻗﻳن
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اﺻﻠﯽ او ﺑود.
ﺑﺎﻧو ﻣﮫوش در ﯾﮐﯽ از روزھﺎی ﻣﺎه ﻋﻘرب ﺳﺎل۱۳۴۶
ھﺟری ﺧورﺷﯾدی ﺑﺎ اﺟرای آھﻧﮔﯽ درﺟﻣﻊ آوازﺧواﻧﺎن رادﯾو
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﯾوﺳت وﻓردای ھﻣﺎنروزی ﮐﻪ ھﻣﺎن آھﻧگ از رادﯾو
ﭘﺧش ﺷدو ﻧﺎم او ﺑر ﺳر زﺑﺎنھﺎ اﻓﺗﺎد.
ﭘس از آن ﮐﻪ ﭘدر و ﻣﺎدر او ﺑﺎ ﺧﺑر ﺷدﻧد ﮐﻪ ﻣﮫوش در رادﯾو
آواز ﺧواﻧده اﺳت ،ﭼﻧﺎن ﺑر او ﺑرآﺷﻔﺗﻧد و ﻋرﺻﻪ زﻧده ﮔﯽ را ﺑر او
ﺗﻧگ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﻪ اﮔر ھﻣﺳر ﻣﮫوش  -ﮐﻪ ﯾﮔﺎﻧﻪ ﻣﺷوق او در راه ھﻧر
ﺑود  -در اﯾن ﻗﺿﯾﻪ دﺧﺎﻟت ﻧﻣﯽﮐرد و از ﺧود ﭘﺎﯾداری و اﺳﺗواری
ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽداد ،اﮐﻧون از ﻣﮫوش اﺛری ﺑﻪﻋﻧوان ﯾک ھﻧرﻣﻧد وﺟود
ﻧﻣﯽداﺷت.از اﻳن رو ،اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش ﻣﯽﮔوﻳد ﺑﺎ وﺟود ﮔذﺷت ﭼﮫل
ﺳﺎل از زﻧده ﮔﯽ ﻣﺷﺗرک ﺷﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ھﻣﺳرش را دوﺳت دارد.
اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش آﻣوزش ﻣوﺳﯾﻘﯽ را اﺑﺗدا ﻧزد اﺳﺗﺎد ﻧﺑﯽﮔل و
ﺧﯾﺎل آﻏﺎز ﮐرد و در ﺑﯾﺳت ﺳﺎﻟﮔﯽ از ﻣﺣﺿر اﺳﺗﺎد ﺳرآھﻧگ و
ﻓﺿلاﺣﻣد ﻧﯾﻧواز ،آھﻧﮔﺳﺎز و ﺗراﻧﻪﺳرای ﻣﻌروف ﮐﺷور ﺑﮫرهھﺎ
ﺑرد .ﺳﭘس در ﺳﺎل  ۱۳۵۲ﺧورﺷﻳدی ﻧزد اﺳﺗﺎد ﻣﺣﻣدھﺎﺷم ﺑﻪ
ﺷﺎﮔردی ﻧﺷﺳت و ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻼﺳﯾک را آﻣوزش دﻳد .او ﻳﮐﯽ از
آوازﺧوانھﺎﻳﯽ اﺳت ﮐﻪ ﻳک ﺳﺎل ﭘس از اﺣﻣدظﺎھر ﮐﺎر ھﻧری ﺧود
را در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻏﺎز ﮐرد و ﭘس از ﺷروع ﮐﺎرش در ﻣﻧزل اﺳﺗﺎد
ﻧﻳﻧواز ﺑﺎ اﺣﻣدظﺎھر آﺷﻧﺎ ﺷد و ﭘس از آن آھﻧگھﺎی ﻣﺷﺗرﮐﯽ ﺑﺎ او
اﺟرا ﮐرد.
اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش ﻣﯽﮔوﻳد ﻳﮐﯽ از ﺑﮫﺗرﻳن ﺧﺎطراﺗش اﺟرای ھﻣﻳن
آھﻧگھﺎی دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ اﺣﻣدظﺎھر اﺳت .اﻓزون ﺑر اﻳن ،وی ﺗﻧﮫﺎ ﮐﺳﯽ
اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻧوان ﻳک آوازﺧوان ﺑﺎ اﺳﺗﺎد ﺳرآھﻧگ ﺑﻪﺻورت ﻣﺷﺗرک
آواز ﺧواﻧده اﺳت و اﻳن را اﻓﺗﺧﺎری ﺟﺎوﻳد ﺑرای دوران ھﻧری ﺧود
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ﻣﯽداﻧد.
در ﺳﺎل  ۱٣۵٦ﺧورﺷﻳدی ﻣوﻓق ﺑﻪ درﯾﺎﻓت ﻋﻧـوان اﺳــﺗﺎدی
در ھﻧـر ﻣوﺳــﻳﻘﯽ ﺷــد .او اوﻟﻳن زن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳن ﻣﻘﺎم
دﺳت ﻳﺎﻓت .ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ در اﻳن ﻣورد ﻣﯽﻧوﻳﺳد" :اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش اوﻟﻳن
زﻧﯽ ﺑود ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪﻋﻧوان ﻳک آوازﺧوان از ﺳوی اﺳﺗﺎد
ﺳرآھﻧگ آوازﺧوان ﺷﮫﻳر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﻘب اﺳﺗﺎدی ﮔرﻓت".
اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش در ﺳﺎل  ۱۹۹۱ﻣﻳﻼدی ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺗرک
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .ﻧﺧﺳــت ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳــﺗﺎن ﻣﮫـﺎﺟـرت ﮐـرد و از آﻧﺟـﺎ از
طرﻳـق آژاﻧـس ﭘﻧـﺎھﻧـده ﮔﺎن ﺳــﺎزﻣـﺎن ﻣـﻠل ﻣﺗـﺣد ) (UNHCRﺑﻪ
آﻣرﻳﮐﺎ رﻓت .اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش ،از دو دھﻪ ﺑﻪ اﯾن ﺳو ،ھﻣراه ﺑﺎ ھﻣﺳر و
ﭘﻧﺞ ﻓرزﻧد دﺧﺗرش در اﯾﺎﻟت ﮐﻠﻔورﻧﯾﺎی اﻣرﯾﮐﺎ ﺑﻪ ﺳر ﻣﯽﺑرد.
آﻟﺑومھﺎ اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش آوازﺧواﻧﻰ را از ﺳن  ٢٠ﺳﺎﻟﻪ ﮔﻰ آﻏﺎز
ﮐرد ،ﺗﺎﮐﻧون در ﺣدود  ۱۵٠٠آھﻧگ اﺟرا و ﺛﺑت ﮐرده ﮐﻪ ﺷﺎﻣل ۴
اﻟﺑوم ﺑﻪﻧﺎمھﺎى دﻧﻳﺎى ﻓﺎﻧﻰ ،ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ،ﻋﺷق ﺟﺎوﻳدان و ﺳﺎﻗﻳﺎ ﻣرا
درﻳﺎب اﺳت.او ھمﭼﻧﺎن ،آھﻧگھﺎى دوﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ھﻧرﻣﻧدان ﺳرﺷﻧﺎس
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻧﻧد اﺳﺗﺎد ﺳــرآھﻧگ ،اﺳــﺗﺎد ھﺎﺷــم ،اﺣﻣــدظﺎھر،
اﺣﻣــد وﻟﯽ ،وﺣﯾـد ﻗﺎﺳــﻣﯽ و ﻓرھـﺎد درﯾـﺎ ﻧﯾز ﺧواﻧـده اﺳت.
ﺟﺎﻳزهھﺎ
آھﻧﮔﯽ از اﺳﺗﺎد ﻣﮫوش ﺑﺎ ﻣطﻠﻊ "اﻟﻪ ﻟو ای ﺑﭼﻪ اﻓﻐﺎن" ،در
ﻣﯾﺎن آوازﺧوانھﺎی ﺟﻧوب آﺳــﯾﺎ در ﺳــﺎل  ٢٠٠۵ﺟﺎﯾـزه اول را ﺑﻪ
دﺳــت آورده اﺳــت .ﮐﻣﭘوز اﯾن آھﻧگ دﻟﻧﺷﯾن ازوﺣﯾد ﻗﺎﺳﻣﯽ اﺳت.
ﻣﻧﺑﻊ )آوای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(
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صدف رحيمی بوکسر:
ورزش ﺑوﮐﺳﻧگ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن از ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرﺧوردار
اﺳت .اﯾن ورزش ﺑرﻣﯽ ﮔردد ﺑﻪ دوران ﮐﺎروﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺷﯾد
ﺑﯽ ﻏم ﮐﻪ اﺳﺎس ورزش ﺑوﮐﺳﻧگ را دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔذاﺷت.

صدف رحيمی بوکسر
اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدی دﺧﺗران ﺑﻪ اﯾن ورزش از ﮐﺟﺎ ﺷروع ﺷد؟
ﺷﮫﻼ ﺳﮐﻧدری ،ﺻدف رﺣﯾﻣﯽ و ﺷﺑﻧم رﺣﯾﻣﯽ ﻧﺧﺳﺗﯾن
دﺧﺗران ﺟواﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از دﺧﺗران ﺟوان دﯾﮔردر ﺳﺎل
 ۱۳۸۵ﺧورﺷﯾدی ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ورزش ﺑوﮐﺳﻧگ ﭘﯾدا ﮐردﻧد .زﻣﺎﻧﯾﮐﻪ
دﺧﺗران ﺟوان داﺧل رﻧگ ﺑوﮐﺳﻧگ ﺷدﻧد ،ھﯾﭻ ﮐس ﺗﺻور آن را
ﻧﻣﯽﮐرد ﮐﻪ روزی ﺑﻪ ﻗﮫرﻣﺎﻧﺎن ﺑوﮐﺳﻧگ ﻣﺑدل ﺷوﻧد.
ﺑﺎﻧوﺷﮫﻼ ﻋﻠت رو آوردن اش را ﺑﻪ اﯾن ورزش ،ﺗﻣﺎﺷﺎی
ﺑرﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ورزﺷﯽ از طرﯾق ﺗﻠوﯾزﯾون ھﺎ ﺑﻪ وﯾژه ﻓﻌﺎﻟﯾت ورزﺷﯽ
دﺧﺗران ﺑﯾﺎن ﻧﻣوده اﺳت.
ﺻدف رﺣﯾﻣﯽ ﺿﻣن اﯾﻧﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪھﺎی ﺷﮫﻼ را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده،
ﻋواﻣل دﯾﮔری را ﭼون ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدی ،ﺗﺷوﯾق و ﺣﻣﺎﯾت ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن
را ﻧﯾزدرﯾن راﺳﺗﺎ ﺗﺄﺛﯾرﮔذارداﻧﺳﺗﻪ اﺳت.
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ﻓﻌﺎﻟﯾتھﺎی ﺛﻣرﺑﺧش اﯾن ﺑﺎﻧوان ورزﺷﮐﺎر از آﻏﺎز ﺗﺎ اﮐﻧون
زﯾر ﭘوﺷش وﺳﯾﻊ رﺳﺎﻧﻪھﺎ ﻗرار داﺷت ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﮫﻠوی
رﺳﺎﻧﻪھﺎی داﺧﻠﯽ رﺳﺎﻧﻪھﺎی ﺑﯾروﻧﯽ ﻧﯾز ﺑﻪ ورزش ﺑوﮐﺳﻧگ دﺧﺗران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧد ﺷدﻧد .آوازه ﺷﮫرت اﯾن ورزﺷﮐﺎران ﻣرز ھﺎ
را از ھم ﮔﺳﯾﺧت و راه را ﺑﻪ ﺳوی اﻟﻣﭘﯾک  ۲۰۱۲ﻟﻧدن ﺑﺎز ﮐرد.
ﮔر ﭼﻪ ﭘﯾش از اﯾن ھم دﺧﺗران ﻣﺎ در ﺑﺧش ھﺎی اﺗﻠﺗﯾک و
ﺟودو در رﻗﺎﺑتھﺎی اﻟﻣﭘﯾک  ۲۰۰۴ﯾوﻧﺎن و  ۲۰۰۸ﺑﯾﺟﻧگ اﺷﺗراک
ﻧﻣوده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ در ﺑﺧش ﺑوﮐﺳﻧگ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎرﺑود ﮐﻪ ﯾک دﺧﺗر
ﺑوﮐﺳر ﭘس از ﺳﺎلھﺎی اﻧدک واﻣﮐﺎﻧﺎت ﻣﺣدود در ﺑزرﮔﺗرﯾن روﯾداد
ورزﺷﯽ ﺟﮫﺎن اﺷﺗراک ﻣﯽﻧﻣود.ﺑﻪ ﺻراﺣت ﮔﻘﺗﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﮐﻪ اﮔر
ﺑﻪ ﺗواﻧﻣﻧدیھﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺟﻪ ﺻورت ﮔﯾرد ،آﻧﺎن ﻣﯽﺗواﻧﻧد
ﻗﻠﻪھﺎی ﺷﺎﻣﺦ ﻣوﻓﻘﯾت و ﭘﯾروزی را ﻓﺗﺢ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺻدف رﺣﯾﻣﯽ ﺑوﮐﺳر وزن  ۵۶ﮐﯾﻠوﮔرام ﻋﺿو ﺗﯾم ﻣﻠﯽ
ﺑﺎﻧوان ﻓدراﺳﯾون ﺑوﮐﺳﻧگ ﮐﺷور اﺳت .او ﻣدت  ۷ﺳﺎل اﺳت ﮐﻪ در
اﯾن رﺷﺗﻪ ورزﺷﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺳﺎل  ۲۰۱۱در رﻗﺎﺑت ھﺎی
ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺗﺎﺟﮐﺳﺗﺎن اﺷﺗراک ﻧﻣود و ﻣﻔﺗﺧر ﺑﻪ ﮐﺳب ﻣدال ﮔردﯾد.
ﯾﮔﺎﻧﻪ اﻣﯾد و آرزوﯾش اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﺗواﻧد ازاﺷﺗراک در رﻗﺎﺑت
ھﺎی اﻟﻣﭘﯾک ﺑرای ﮐﺷور ﺧود ﻣدال ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾم.
دﺧﺗرﺷﺟﺎع ﻗﮫرﻣﺎن ﺑﺎ وﺟود آزار و اذﯾت ،ﺗوھﯾن ،ﺗﮫدﯾد،
ﺑﻪ اﯾن
ِ
ﺧطر ،ﻋدم ﺣﻣﺎﯾت و ﻋدم اﻣﮐﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻧد اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾم.
ﮐﻠﻳﻪ ﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد .ﻣﻧﺑﻊ )آوای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن (

سلما کاکړ در لست ُپر نفوذ ترين نوجوانان جھان:
ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ ﯾک دﺧﺗر ھﻔده ﺳﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎن از ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ
دﺧﺗران اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗواﻧﺳت در ﻟﺳت ﭘر ﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن دﻧﯾﺎ
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ﺷﺎﻣل ﺷود.
ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ ﮐﻪ در ﭼﻧدﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ در داﺧل و
ﺧﺎرج از ﮐﺷور ﺷرﮐت ﮐرده از ﺳوی ﻣﺟﻠﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺎﯾم در ﻟﺳت
ُﭘرﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﺷﺎﻣل ﺷده اﺳت.
اﻣﺳﺎل در اﯾن ﻟﺳت  ٢٥ﻧﻔری ،ﻧﺎم ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ ﺑﺎﯾﺳﮐل ران در ﺟﻣﻊ
ﻧﺎم دﺧﺗران ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ رﯾﯾس ﺟﻣﮫور اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده اﻣرﯾﮐﺎ و ﻣﻼﻟﻪ
ﯾوﺳﻔزی ﺑرﻧده ﺟﺎﯾزه ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل اﻣﺳﺎل دﯾده ﻣﯽ ﺷود.
ﻣﺳووﻟﯾن ﻣﺟﻠﻪ ﺗﺎﯾم ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد ،اﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن ﺑﻧﺎﺑر ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎ و
اھﻣﯾت ﻓرھﻧﮔﯽ ﺷﺎن ﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد در اﯾن ﻓﮫرﺳت ﺷﺎﻣل ﺷوﻧد.
ﺻﺎدق ﺻدﯾق ﻣوﺳس و ﺗرﯾﻧر ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ دﺧﺗران
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺻﺣﺑت ﺑﺎ رادﯾو آزادی ﮔﻔت:
" ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت داﺧﻠﯽ ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ ھﻔده-ھژده ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑوده وﻟﯽ ﺑزرگ
ﺗرﯾن دﺳﺗﺎورد ھﺎی وی ،ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ در ﺷﮫر ﻻھور
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑود ﮐﻪ دو ﺳﺎل ﭘﯾش راه اﻧدازی ﺷده ﺑود و در آن ﺳﻠﻣﺎ
ﮐﺎﮐړ دو ﻣدال و ﻣﻘﺎم ﺳوم را ﮐﺳب ﮐرده ﺑود و دﺳﺗﺎورد دﯾﮔر او
ﺳﺎل ﻗﺑل ﺗواﻧﺳت ﮐﻪ در ﯾﮐﯽ از ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﺎﯾﺳﮐل راﻧﯽ دﺧﺗران در
ھﻧدوﺳﺗﺎن اﺷﺗراک ﮐﻧد ".ﺑﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﺻﺎدق ﺻدﯾﻘﯽ ،ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿر ﺑرای ﺗﺣﺻﯾل در ھﻧدوﺳﺗﺎن رﻓﺗﻪ اﺳت.
وی ھﻣﭼﻧﺎن اﻓزود ،ﺑﺎ وﺟود ﺗﻣﺎم ﻣﺷﮐﻼت ،اﻋﺿﺎی ﺗﯾم ﺑﺎﯾﺳﮐل
راﻧﯽ دﺧﺗران ﺑﺎ اﺟرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺟدی ﺑﻪ ﺑﺎزی ھﺎی اﻟﻣﭘﯾک ٢٠٢٠
ﻣﯾﻼدی آﻣﺎده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد.
ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻣﻼﻟﻪ ﯾوﺳﻔزی ﻧوﺟوان ﭘﺎﮐﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾزه
ﺻﻠﺢ ﻧوﺑل اﻣﺳﺎل را از آن ﺧود ﮐرد و ھر دو دﺧﺗر رﯾﯾس ﺟﻣﮫور
ﺑﺎرک اوﺑﺎﻣﺎ ،ﻣﺎﻟﯾﺎ  ١٦ﺳﺎﻟﻪ و ﺳﺎﺷﺎ  ١٣ﺳﺎﻟﻪ ﻧﯾز در ﻟﺳت ُﭘر ﻧﻔوذ
ﺗرﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﺷﺎﻣل ﺷده اﻧد.
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ﺳﻠﻣﺎ ﮐﺎﮐړ ﻋﺿو ﺗﯾم ﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺳﮐل ﺳواران زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﺣﺎﻟﯽ
ﺗواﻧﺳت ﮐﻪ در ﻟﺳت ُﭘر ﻧﻔوذ ﺗرﯾن ﻧوﺟواﻧﺎن ﺟﮫﺎن ﺷﺎﻣل ﺷود ﮐﻪ
دﺧﺗران اﯾن ﺗﯾم ﭼﻧدی ﻗﺑل در ﺻﺣﺑت ﺑﺎ رادﯾو آزادی ﮔﻔﺗﻧد ﮐﻪ در
زﻣﺎن اﺟرای ﺗﻣرﯾﻧﺎت ﺑﺎ آزار و آذﯾت ﻣردم روﺑرو ﻣﯽ ﺷوﻧد.
ﻣﻧﺑﻊ )آوای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

صديقه ميارنورستانی نخستين دختر کوھنورد افغانستان
ﺻدﯾﻘﻪ ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐوھﻧوردى را ،از ﭘدروﭘدرﮐﻼﻧش ﺑﻪ ارث
ﺑرده اﺳت .او زﻣﺎﻧﯾﮐﻪ ﮐودک ﺑوده ﻗﺻﻪ ھﺎى آﻧﺎن را ﺷﻧﻳده و ﺑﻪ اﻳن
رﺷﺗﻪ ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﺧﺎﺻﯽ ٮﭘﻳدا ﮐرده و ازھﻣﻳن رو ،درﺟواﻧﯽ اﻳن
رﺷﺗﻪ را ﺑرﮔزﻳده اﺳت.
ُﻣﺷوق اﺻﻠﻰ اﻳن دﺧﺗر ﮐوھﻧورد ،ﭘدر وﭘدرﮐﻼﻧش ﺑوده ،زﯾرا
ﭘدرش ﻳک ﺷﺧص ﻧظﺎﻣﻰ و ﭘدرﮐﻼﻧش ھم اوﻟﻳن ﮐوﻣﺎﻧدوﺋﯽ ﺑوده ﮐﻪ
درھﻣﻳن ﮐوه ھﺎ ﮐوھﻧوردى ﻣﻲ ﮐرده اﻧد؛ ﺑﻧﺎء ﺑﻪ ھﻣﯾن اﻧﮔﻳزه او ﺑﻪ
اﯾن ورزش رو آورده وﮐوھﻧورد ﺷده اﺳت.

ﺻدﯾﻘﻪ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﯾک دورۀ آﻣوزﺷﻰ ﺳﻪ ھﻔﺗﻪ ﻳﻰ را ،در ﺳﺎل
 ٢٠٠٣زﻳر ﻧظر ﭘﻳﻧﻠﻰ ﺑﻳﺗو )ﺑﺎﺑﺎى ﮐوھﻧوردان آﺳﻳﺎ از اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ( و ھﻔت
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اﺳﺗﺎد اﻳﺗﺎﻟﻳﺎﻳﻰ وﻓراﻧﺳوى ﺳﭘرى ﻧﻣوده .اﻳن ﮔروپ اﺳﺗﺎدان
ﮐوھﻧورد ،درﮐﺷورھﺎى آﺳﻳﺎﻳﻰ دوره ھﺎى آﻣوزﺷﻰ را ﺑرﮔزار ﻣﻲ
ﻧﻣودﻧد ودرھﻣﺎن ﺳﺎل ،ﻳک دورۀ آﻣوزﺷﻰ را ﺑراى  ٢٢ﺗن ﺑﻪ ﺷﻣول
ﺳﻪ دﺧﺗردرﮐﺎﺑل داﻳرﻧﻣودﻧد؛
ﺻدﯾﻘﻪ ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻌد از ﯾک دوره آﻣوزﺷﯽ ،ﺗﻣرﻳﻧﺎت ﻋﻣﻠﻰ
را در ﮐوه ﻣﻳرﺳﻣﻳر وﻻﻳت ﭘﻧﺟﺷﻳر آﻏﺎز ﻧﻣود و اﻳن ُﻗﻠﻪ را ﺷش
ﺳﺎل ﻗﺑل ،در ﻣدت  ٢٠روز ﻓﺗﺢ ﮐرد و ﺳﭘس ُﻗﻠﮥ ﻧوﺷﺎخ ﺑدﺧﺷﺎن را
ﺳﺎل ﺑﻌد آن ،در ظرف ﻳﮐﻣﺎه ﭘﻳﻣود.
ُﻗﻠﮥ ﻧوﺷﺎخ ،ﺑﻳش ازھﻔت ھزارﻣﺗرازﺳطﺢ ﺑﺣرارﺗﻔﺎع دارد
ودر ﭘﺎﻣﻳر ﮐوﭼک ﺑدﺧﺷﺎن واﻗﻊ اﺳت وﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺎم دﻧﻳﺎ ﻣﻌروف اﺳت.
اﻣﺗﺣﺎن ﺑزرگ دﻳﮔراو ،ﭘﻳﻣودن ﮐوه آﻟپ اﻳﺗﺎﻟﻳﺎ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺳﻪ و
ﻧﻳم ﺗﺎ ﭼﮫﺎرھزارﻣﺗرﺑﺎﻻﺗرازﺳطﺢ ﺑﺣرﺑود ﮐﻪ آﻧرا ﭼﮫﺎرﺳﺎل ﭘﻳش،
ﻓﺗﺢ ﮐرد وﻳﮐﻣﺎه وﭘﻧﺞ روزطول ﮐﺷﯾد .او ﮔﻔت" :وﻗﺗﻰ ﮐﻪ ُﻗﻠﮥ آﻟپ را
ﻓﺗﺢ ﮐردم ،ﻳک اﺣﺳﺎس ﻋﺟﻳﺑﻰ ﺑراﻳم دﺳت داد واﻳن ﻣوﻓﻘﻳت ﺑراﻳم
ﺑﻳش ازﻳک ھﻔﺗﻪ ﻏﻳرﻗﺎﺑل ﺑﺎورﺑود.او"ﻧﺧﺳﺗﻳن دﺧﺗراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
ﮐﻪ ﺗواﻧﺳﺗﻪ ُﻗﻠﻪ ھﺎى ﭘﻧﺟﺷﻳر و ﺑدﺧﺷﺎن و ُﻗﻠﮥ آﻟپ را ﺑﭘﻳﻣﺎﻳد.اواﻓزود:
"ﻣن ﺑﻳﺻﺑراﻧﻪ ﻣﻧﺗظر ﻓﺗﺢ ﻗﻠﮥ اﻳورﻳﺳت ھﺳﺗم ﮐﻪ ﭼﻪ وﻗت ﺑﻪ اﻳن
آرزوﻳم ﻣﻳرﺳم؛ ﺑزرﮔﺗرﻳن آرزوى زﻧده ﮔﻰ ﻣن ھﻣﻳن اﺳت".
ﻳورﻳﺳت ،ﻣرﺗﻔﻊ ﺗرﻳن ﮐوه درﺟﮫﺎن اﺳت و درﻧﻳﭘﺎل ﻣوﻗﻌﻳت دارد.
ُﻗﻠﮥ ﻳورﻳﺳت ،ﺑﻳش از ۸،۸ھزارﻣﺗرازﺳطﺢ ﺑﺣرارﺗﻔﺎع دارد و
در رﺷﺗﻪ ﮐوهھﺎی ھﻣﺎﻟﻳﺎ درﻣرزﻣﻧﺎطق ﺳﺎﮔﺎرﻣﺎﺗﺎی ﻧﻳﭘﺎل و ﺗﺑت ﭼﻳن
ﻗراردارد.ﺗﺎ ﺣﺎل ﮐوھﻧوردان اﻧﮔﺷت ﺷﻣﺎرى ﺗواﻧﺳﺗﻪ اﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺗﺣﻣل ﺷدن ﺧطرات وﻣﺷﻘت ،ﮐوه اﻳورﻳﺳت را ﺑﭘﻳﻣﺎﻳﻧد؛ طﺑق
آﻣﺎرﺛﺑت ﺷده ،ﻋواﻣل ﺧطرآﻓرﯾن طﺑﯾﻌﯽ از ﻗﺑﯾل ﺑﯾﻣﺎری ارﺗﻔﺎع،
ﺑﺎدھﺎی ﺷدﯾد و آب وھوای ﻧﺎﻣطﻠوب،ﺟﺎن ۲۱۰ﮐوھﻧورد را ﮔرﻓﺗﻪ
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اﺳت .طوﻓﺎن ﺷدﯾد درﻗﻠﮥ اﻳورﻳﺳت ،در ﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﺎﻋث ﻣرگ
ھﺷت ﮐوھﻧورد ﮔردﻳده اﺳت .ﺻدﯾﻘﻪ ﻧورﺳﺗﺎﻧﯽ آرزو دارد ﺗﺎ ُﻗﻠﻪ
ھﺎى ﻣﺷﮫور دﻧﻳﺎ و ﮐوه ھﺎى  ٣٤وﻻﻳت ﮐﺷوررا ﻧﻳزﻓﺗﺢ ﻧﻣﺎﻳد .
ﻣوﻓﻘﯾت ﻣزﯾد ﺗو وھﻣﮥ ﺟواﻧﺎن را ﺧواھﺎﻧم) .آوای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

مينا اسدی دختر مدال آوردرمسابقات ورزشی:
ﻣﻳﻧﺎ "اﺳدى" ﺑﺎﺷﻧدۀ اﺻﻠﻰ ﮐﺎﺑل اﺳت واﮐﻧون اﻳن دﺧﺗر
ورزﺷﮐﺎر ۲۱ﺳﺎل دارد .ھﻔده ﺑﮫﺎرﻋﻣرﺧود را در ﺷﮫرﮐوﻳﺗﻪ
ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﭘرى ﻧﻣوده ﺑود.

ﻣﯾﻧﺎ اﺳدی درﺷش ﺳﺎل اﺧﻳر در وزن ٥٠و  ٥٥ﮐﻳﻠوﮔرام ﻋﺿوﻳت
ﺗﻳم ﻣﻠﻰ ﺷوﺗوﮐﺎن ﮐﺎراﺗﻪ آن ﮐﺷوررا دارا ﺑود .اﯾن دﺧﺗر ورزﺷﮐﺎر
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ھﻔت ﺳﺎل ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن درﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﻣﻠﻰ و ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ
اﺷﺗراک ﻧﻣوده و دراﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺗواﻧﺳت  ٣٢ﻣدال ﺑﻪ ﺷﻣول ٢٢
طﻼ و  ٧ﻧﻘره را از آن ﺧود ﺳﺎزد.
ﻣﯾﻧﺎ اﺳدی ﺑﻪ ﺧﺑرﻧﮔﺎرﺑﺧش ورزش ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﻪ ﺑود» :ﻣن در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣدال ھﺎى زﻳﺎدى ﮐﺳب ﮐرده ام  ،اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺷور ﺧود ﺑرﮔﺷﺗﻪ ام
ﺗﺎ درﺧدﻣت دوﺷﯾزه ﮔﺎن ﮐﺷورم ﺑﺎﺷم ،ﺑﻪ ﻧﺎم دﺧﺗر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
درﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﯾرون ﻣرزی ﺷرﮐت ﮐﻧم وﺑراى وطﻧم اﻓﺗﺧﺎرﮐﺳب
ﻧﻣﺎﻳم«.
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اﮐﻧون ﺑﺎﻧو اﺳدی ﮐﻠب ورزﺷﯽ را اﯾﺟﺎد ﻧﻣوده ﮐﻪ ھﻔت ﺑﺎردرروز
ﻓﻌﺎل اﺳت و درھروﻗت اﯾن ﮐﻠب ﮔﻧﺟﺎﻳش  ٥٠ورزﺷﮐﺎر را دارا ﻣﻲ
ﺑﺎﺷد .اﻳن ﮐﻠب ﺑﺎ ﮐﻣک و ھﻣﮐﺎرى ورزش دوﺳﺗﺎن اﻳﺟﺎد ﺷده وﻣﺎھﺎﻧﻪ
٢٢ھزار اﻓﻐﺎﻧﻰ ﮐراﻳﻪ ﭘرداﺧت ﻣﻲ ﻧﻣﺎﻳد.
ھم اﮐﻧون  ٤٤٥٠ورزﺷﮐﺎر اﻧﺎث در  ٢٣رﺷﺗﻪ ورزﺷﻰ درھﺷت
وﻻﻳت از ﺟﻣﻠﻪ  ٢٥٠٠ورزﺷﮐﺎر در  ٦٨ﮐﻠب درﮐﺎﺑل ﻓﻌﺎﻟﻳت دارﻧد.
ﻓدراﺳﻳون ﮐﺎراﺗﻪ در ﺳﺎل  ١٣٥٤ﺧورﺷﯾدی دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن راﻳﺞ ﺑوده
و ازﺳﺎل ١٣٦٨ﺧورﺷﯾدی ﺑدﻳﻧﺳو ﺑﺻورت رﺳﻣﻰ در ﭼﮫﺎر ﺳﺑک
اﺻﻠﻰ "ﺷﺗوﮐﺎن  ،ﺷﺗورﻳو  ،ﮔوﺟورﻳو و وادرﻳو " ﻓﻌﺎﻟﻳت ﻣﯽ ﮐﻧﻧد.
ﻣﻧﺑﻊ )آوای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

کاپيتان نيلوفر رحمانی !
ﻧﯾﻠوﻓر رﺣﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﻗﮫرﻣﺎن دﺧت ﺷﺟﺎع ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﻠوت زن
در ﻧﯾروی ھواﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﭘرواز ﺧود را ﺑﺎ ﯾک ﻓروﻧد ھوا
ﭘﯾﻣﺎی آﻣوزﺷﯽ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﻪ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد .
ﻧﯾﻠوﻓر رﺣﻣﺎﻧﯽ« ﻧﺧﺳﺗﯾن ﭘﯾﻠوت زن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣراﺣل آﻣوزش را در داﺧل ﮐﺷور در ﻣﯾدان ﺷﯾﻧدﻧد ﺑﺎ طﯾﺎره
ﺳﯾﻧﺎ ۱۸۲و ﭘرواز ﺗک ﻧﻔره ﺧود را ﺑﻪ روزھﻔدھم ﻋﻘرب ﺳﺎل
 ۱۳۹۱ﺷﻣﺳﯽ ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت اﻧﺟﺎم داد و در ﮐﻧﺎر  ٨ﺧﻠﺑﺎن ﺟوان دﯾﮔر
طﯽ ﻣراﺳﻣﯽ در ﭘﺎﯾﮔﺎه ھواﯾﯽ ﺷﯾﻧدﻧد ھرات ،ﺑﻪ طور رﺳﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾت
ﺧود را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﺧﻠﺑﺎن ﻧﯾروی ھواﯾﯽ آﻏﺎز ﮐرد و ﺑﺎﻋث ﻓﺧر ﻣﻠت
ﻣﺎ ﮔردﯾد.
دوﺷﯾزه رﺣﻣﺎﻧﯽ  ۲۱ﺳﺎل ﻋﻣر دارد و در دوره آﻣوزﺷﯽ،
 ۱۹۷ﭘرواز ﺑﻪ ﻣدت  ۱۴۵ﺳﺎﻋت را ﮔذراﻧده اﺳت.
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ﻧﯾﻠوﻓر رﺣﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺗﺎر ارﺗش و ﭘوﻟﯾس اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺣﺗﺎ
ﻧﯾروھﺎی وﯾژه زﻧﺎن ﻧﯾز ﺟﺎﯾﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ را ﮐﺳب ﮐرده اﺳت.
ﻣﺎ ﺑرای ﻧﯾﻠوﻓر ﺟﺎن و دﯾﮔر ھﻣﻘطﺎراﻧش ﻣوﻓﻘﯾت و دﺳت آورد
ھﺎی ﺑزرﮔﺗر را آرزو ﻣﯽ ﮐﻧﯾم .

حماسه کوھستانی ملکه زيبائی انگلستان درسال :٢٠٠۵
ﺣﻣﺎﺳﻪ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ درﺳﺎل  ۱۹۸۷ﭼﺷم ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﮔﺷود .ﭘدرش
ﺑﻪ اﺳم ﺧوﺷﺣﺎل وﻣﺎدرش ﻟﯾﻼ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ،ﻣردﻣﺎن روﺷﻧﻔﮐر و
آزادیﺧواھﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﻪ ﭘس ازﺑﻪ ﻗدرت رﺳﯾدن طﺎﻟب ھﺎ درﺳﺎل
 ۱۹۹۶ﻣﺟﺑورﺑﻪ ﺗرک وطن ﺷدﻧد.
ﺣﻣﺎﺳﻪ در زﻣﺎن ﺗرک از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣدود  ۱۰ﺳﺎل داﺷت و ﺑﻪ
ﮔﻔﺗﻪ ﺧودش ﺧﺎطرات ﺗﻠﺧﯽ از ﺟﻧگ ھﺎی داﺧﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻋث
ﺗﻠﻔﺎت زﯾﺎدی ازﻣردم ﺑﯽ ﮔﻧﺎھﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد ،ﺑﻪ ﯾﺎد دارد.
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حماسه کوھستانی
ﺣﻣﺎﺳﻪ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ درھﺎﻧﺳﻠو درﻣدرﺳﻪ ﻟﻣﭘﺗون ﺑﻪ ﻋﻧوان
داﻧشآﻣوز ﻣﻣﺗﺎز ﺗﺣﺻﯾل ﮐرد و ﺗﺣﺻﯾﻼت ﺧود را درﮐﺎﻟﺞ آﮐﺳﺑرﯾﺞ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد .او درﺣﺎل ﺣﺎﺿردرﺳﺎوت ھﺎل ﻟﻧدن زﻧده ﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻧد.
ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷش زﺑﺎن ﺷﺎﻣل روﺳﯽ و زﺑﺎن ﻣﺎدریاش دری
 ﭘﺎرﺳﯽ ﺑﻪ طور روان ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد .او ﺑﻪ ﮐﻣک ﻣﺎدرش ﻟﯾﻼﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣوﺳﺳﻪ ﺧﯾرﯾﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم "ﺑﻧﯾﺎد روﺷﻧﯽ" ﺗﺎﺳﯾس ﮐرد ﺗﺎ
ﺑرای زﻧﺎن وﮐودﮐﺎن ﺑﯽ ﺑﺿﺎﻋت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﻣک ﮐﻧد.
او ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻓردی ﺳﺑزه درﭘوﺷﺷﯽ ﭘﺎرﭼﻪ ﮐرﯾﻣﯽ رﻧگ ﺟﺎﻣﻪ
اﺑرﯾﺷﻣﯽ ﺑرﻧده ﺷد .اوﺑﻌدھﺎ ﮔﻔت" :در وﻗت ﺑرﻧده ﺷدن آن ﻗدر
ھﯾﺟﺎﻧﯽ ﻧﺷده ﺑودم ،ﭼون روی ﺧودم اﻋﺗﻣﺎد داﺷﺗم ،اﻣﺎ ھﻧوزھم ﺷﻣﺎ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺻورﮐﻧﯾد ﮐﻪ اﮔرھﻣﺎن ﺣﺎﻟت ﺑرﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد ﭼﻪ
اﺣﺳﺎﺳﯽ ﻣﯽ داﺷﺗﯾد؟ ﺑﻪ ھﻣﯾن ﺧﺎطروﻗﺗﯽ آنھﺎ اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﻪ ﻣن
ﺑرﻧده ﺷدهام ،ﺑﺎ ﺧودم ﻓﮐرﮐردم ﺷﺎﯾد اﺷﺗﺑﺎه ﺷﻧﯾدهام .دﻋﺎ ﻣﯽﮐردم

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٢٩٧

اﺷﺗﺑﺎه ﻧﮐرده ﺑﺎﺷم.
اوھﻣﭼﻧﯾن ﮔﻔت ﮐﻪ ﺧوﺷﺣﺎل اﺳت ﮐﻪ "ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز" ﺷده اﺳت،
واﯾن ﮐﻪ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﻪ ﻣﻧﺗظراﺳت ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ازاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
درﻣﺳﺎﺑﻘﺎت دوﺷﯾزه ﺟﮫﺎن ﻧﯾزﺷرﮐت ﮐﻧد.
ﺣﻣﺎﺳﻪ ﮐوھﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣدل ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن واوﻟﯾن ﻣﻠﮐﻪ
زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد .اودرﺳن  ۱۸ﺳﺎﻟﻪ ﮔﯽ در  ٣ﺳﭘﺗﺎﻣﺑر
 ۲۰۰۵ﭘس ازرﻗﺎﺑت دو روزه در "اﻟﻣﭘﯾﺎ ﺗﺋﺎﺗر ﻟﯾورﭘول" از ﺑﯾن ۴۰
ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ دھﻧده ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣﻠﮐﻪ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﻧﮔﻠﺳﺗﺎن اﻧﺗﺧﺎب ﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن
ﭘس از اﯾن ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۰۶در ﻣﺳﺎﺑﻘﻪ دوﺷﯾزه دﻧﯾﺎ ﺷرﮐت
ﮐرد و ﺑﻪ دوره ﻧﯾﻣﻪﻧﮫﺎﯾﯽ راه ﯾﺎﻓت .ﺣﻣﺎﺳﻪ از ﺳوی "ﺧﺎﻧﻪ ﻣد آﺳﯾﺎ"
ﻟﻘب دوﺷﯾزه ﻣﺎﯾﺎ را ﮔرﻓت.
ﮔزارش ﺷده ﮐﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدی ﺑرای ﺑﺎزی درﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻓﯾﻠم ھﺎی
ﺑﺎﻟﯾوود ﺑﻪ اوﻧﯾز ﺗﻘدﯾم ﺷده ﺑود.زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻧت
ﺷﮐﻧﯽ اورا ﺑﻪ دﯾده ﻗدرﻣﯽ ﻧﮔرﻧد ﻣؤﻓﻘﯾت ھﺎی ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﺑﯾﺷﺗر را
ﺑراﯾش ﺗﻣﻧﺎ دارﻧد).ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ(
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ويدا صمد زی  ،ملکۀ زيبائی  ٦٠کشور جھان در٢٠٠٤
وﯾدا دﺧﺗﺮﺷﺟﺎع و زﯾﺑﺎ درﺳﺎل  ۱۹۷۸درﮐﺎﺑل زاده ﺷد .او درﺳﺎل
 ۱۹۹۲ﺑﻪ ھﻣﺮاه ﺧﺎﻧوادهاش ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن و ازآﻧﺟﺎ ،درﺳﺎل  ۱۹۹۶ﺑﻪ اﻣﺮﯾﮐﺎ
ﻣﮫﺎﺟﺮت ﻧﻣودﻧد .وﯾدا ﺗﺣﺻﯾلﮐﺮده
رﺷﺗﻪ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت وارﺗﺑﺎطﺎت ﮔﻔﺗﺎری
ازداﻧﺷﮔﺎه

اﯾﺎﻟﺗﯽ

ﮐﻠﯾﻔورﻧﯾﺎ

اﺳت.اوﻧﺧﺳﺗﯾن دﺧﺗﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت
ﮐﻪ درﯾک ﺟﺷﻧواره زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺷﺮﮐت ﮐﺮده و ﻣوﻓﻘﯾت ﺑﻪ دﺳت
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
درﻣﺳﺎﺑـﻘﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ زﻳﺑﺎﺋﻰ اﻧدام ﺑﺧـﺎطــﺮ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻠــﮐﻪ زﻳﺑﺎﺋﻰ ﺟﮫﺎن اﺳت .
اﻳن دﺧﺗﺮ ﺧﺎﻧم اﻓﻐﺎن دراﻳﺎﻟت ﮐﺎﻟﻳﻔورﻧﻳﺎى اﻣﺮﻳﮐﺎ زﻧدﮔﻰ ﻣﻳﮐﻧد و ﻓﻌﻼً در
ﻳـوﻧﻳورﺳﺗﻰ اﻳـﺎﻟﺗﻰ ﮐﺎﻟﻳﻔورﻧﻳﺎ ﺗﺣﺻﻳل ﻣﻳﻧﻣﺎﻳد .او ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻧد زﺑﺎن آﺷﻧﺎﺳت
اﻣﺳﺎل ﺧود را ﺑﺮاى اﺣﺮاز ﻣﻠﮐﻪ زﻳﺑﺎﻳﻰ ﮐﻪ در ﻣﺎﻧﻳﻼ ﭘﺎﻳﺗﺧت ﻓﻠﻳﭘﻳن ﺑﺮﮔﺰار
ﻣﻳﺷود ،ﺑﻪ ﻋﻧوان »دوﺷﻳﺰه زﻣﻳن« در ﺟﻣﻠﻪ  ٦٠دﺧﺗﺮ دﻳﮔﺮ از  ٦٠ﮐﺷور ﺟﮫﺎن
ﮐﺎﻧدﻳد ﮐﺮده اﺳت.اﻳن ﺧﺑﺮ در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎى ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺑﺎزﺗﺎب وﺳﻳﻊ و ﺧوﺷﺑﻳﻧﺎﻧﻪ
داﺷت  ،اﻟﺑﺗﻪ در ﺟواﻣﻊ ﭘﻳﺷﺮﻓﺗﻪ ﻏﺮب اﺷﺗﺮاک در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت زﻳﺑﺎﻳﻰ اﻧدام ﺑﺮاى
ﭘﺳﺮان و دﺧﺗﺮان ﻳک اﻣﺮﻋﺎدى اﺳت  ،ﻣﮔﺮ در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ اﻳﻧﮔوﻧﻪ ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت
ھواداران ﭼﻧداﻧﻰ ﻧداردو ﺑﻪ ھﻣﻳن ﻋﻠت در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻳن ﮐﺎر ﻣﻧﺎﻓﻰ ﻣوازﻳن
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اﺳﻼﻣﻰ ﺗﻠﻘﻰ ﺷد و اﻋﺗﺮاض ﻣﺣﺎﻓل ﻣذھﺑﻰ را ﺑﺮاﻧﮔﻳﺧت .و اﻳن ﻳک اﻣﺮ طﺑﻳﻌﻰ
ﺑود ،زﻳﺮا ﻧﻣﻳﺗوان از ﮔﺮداﻧﻧدﮔﺎن ﭼﺮخ ھﺎى دﻳن اﻧﺗظﺎر ﺗﺎﺋﻳد اﻳن ﮐﺎر را داﺷت.
وﻟﻰ واﻗﻌﻳت اﻳﻧﺳت ﮐﻪ دﺧﺗﺮان اﻓﻐﺎن در ﺟواﻣﻊ دﻣوﮐﺮاﺗﻳک ﻏﺮب ﻣﻳﺧواھﻧد از
دﺧﺗﺮان ﮐﺷور ﻣﻳﺰﺑﺎن ﮐﻣﺗﺮ ﻧﺑﺎﺷﻧد و آرزو دارﻧد ﻣﺛل دﺧﺗﺮان دﻳﮔﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻳت
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
و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻋﻣل ﻓﺮد ﺑﻪ آزادى دﻳﮔﺮان ﺻدﻣﻪ ﻧﺰﻧد ،ﻣﺟﺎزاﺳت ھﺮ طور دﻟش
ﻣﻳﺧواھد ﻋﻣل ﮐﻧد .وﻳدا ﺻﻣد زى ﻧﻳﺰ داراى ﻳک ﭼﻧﻳن ﺣﻘﻰ اﺳت و اﺷﺗﺮاک او
در ﻣﺳﺎﺑﻘﺎت ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ زﻳﺑﺎﻳﻰ اﻧدام ﻳک ﻋﻣل اﻧﻔﺮادى در ﭼوﮐﺎت آزادى ھﺎى
ﻣدﻧﻰ اﺳت .ﺑﻪ ھﻳﭼﮐس دﻳﮔﺮى ﺻدﻣﻪ ﻧﺰده اﺳت و ﺑﻪ ھﻳﭼﮐس دﻳﮔﺮى ھم ﻣﺮﺑوط
ﻧﻳﺳت ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ آزادى ﻋﻣل او ﺑﮔﺮدد.
از دﻳدﮔﺎه اﺧﻼق 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
ﺣق ﻧدارد او را ﻣورد ﺗوھﻳن ﻳﺎ ﺗﺣﻘﻳﺮ ﻗﺮار ﺑدھد .او ﻧﻪ ﮐﺷور را ﺑﻪ ﺣﺮاج
ﮔذاﺷﺗﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎ اﻳن ﻋﻣل ﺧود ﺷﮫﺮى را ﺑﻪ راﮐت و ﺧﻣﭘﺎره ﺑﺳﺗﻪ و ﺧﺮاب ﮐﺮده
و ﻧﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺧﺎک و ﺧون ﮐﺷﻳده اﺳت.
ﻣﺣﺎﻓل ﻣذھﺑﻰ ﻳﺎ ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ ﮐﻪ ﺧود را ﻣداﻓﻊ ﻧﺎﻣوس اﺳﻼم ﻣﻳداﻧد،
ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺟﺎوز و دﺳت درازﻳﮫﺎى ﺗﻔﻧگ ﺳﺎﻻراﻧﻰ ﻧﻣﻰ ﺷود ﮐﻪ ھﺮﺷب ده ھﺎ
زن و دﺧﺗﺮا اﺳﻼم را در ھﻣﺎن ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﻰ ﺑﺎ زور و ﺟﺑﺮ
ﻗﺮار ﻣﻳدھﻧد و اﻳن زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان از ﺗﺮس ﺗﻔﻧگ داران ﺑﻰ ﺑﺎک ﺻداى اﻋﺗﺮاض
ﺧود را ﺑﻠﻧد ﮐﺮده ﻧﻣﻰ ﺗواﻧﻧد .ﭼﺮا ﻣﺎﻧﻊ اﺧﺗطﺎف و ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺳﺮﺑﭼﻪ ھﺎ و دﺧﺗﺮ
ﺑﭼﻪ ھﺎﻳﻰ ﻧﻣﻰ ﮔﺮدد ﮐﻪ ھﺮ ھﻔﺗﻪ و ھﺮ ﻣﺎه ﺻدھﺎ ﺗن آﻧﺎن در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﻳش از ٧
ﺗﺎ  ١٤ﺳﺎل ﻧدارﻧد از آﻏوش ﻣﺎدران و ﭘدران ﺷﺎن ﻣﺣﺮوم ﻣﻳﮔﺮدﻧد و اﺑﺗدا ﻣورد
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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 اﻋﻼﻣﻳﻪ ھﺎ و ﻣﻳﺛﺎق ھﺎ و
ﮐﻧواﻧﺳﻳوﻧﮫﺎى ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ رﻓﻊ ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﻧد و ﻣﻰ ﺑﺎﻳد از ﺗﻌﺻب
و اﭘﺎرﺗﺎﻳد ﺟﻧﺳﻰ دﺳت ﺑﺮدارﻧد و ﻧﻳﺎز ﻧﺳل ھﺎى ﻗﺮن  ٢١را در ﻧظﺮ ﺑﮔﻳﺮﻧد.در
ﻣﺎده اول اﻋﻼﻣﻳﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮﻣﻳﺧواﻧﻳم ﮐﻪ » :ﺗﻣﺎم اﻓراد ﺑﺷر آزاد
ﺑدﻧﻳﺎ ﻣﻰ آﻳﻧد و از ﻟﺣﺎظ ﺣﻳﺛﻳت و ﺣﻘوق ﺑﺎ ھم ﺑراﺑر ھﺳﺗﻧد و ھﻣﻪ از
ﮐﻠﻳﻪ ﺣﻘوق و آزادﻳﮫﺎى ﮐﻪ در اﻳن اﻋﻼﻣﻳﻪ ﺑﻳﺎن ﺷده اﺳت  ،ﺑدون
ھﻳﭼﮔوﻧﻪ ﺗﻣﺎﻳزى از ﺟﻣﻠﻪ ﺗﻣﺎﻳز درﺟﻧﺳﻳت ﺑرﺧوردار ﻣﻳﺑﺎﺷﻧد «.و
در ﻣﺎده اول اﻋﻼﻣﻳﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ رﻓﻊ ﺗﺑﻌﻳض از زن ﻣﺻوب  ١٩٧٥ﻣﺟﻣﻊ ﻋﻣوﻣﻰ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺗﺻﺮﻳﺢ ﺷده اﺳت  »:ﺗﺑﻌﻳﺿﺎﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺗﮐﻰ ﺑﻪ ﺟﻧﺳﻳت
ﺑﺎﺷد و ﺑﺎﻟﻧﺗﻳﺟﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺑرﻗرارى ﺣﻘوق ﻣﺗﺳﺎوى ﺑراى زﻧﺎن و ﻣردان
ﮔردد وﻳﺎ اﻳن ﺗﺳﺎوى را ﻣﺣدود ﮐﻧد ،اﻣرﻳﺳت ﻏﻳر ﻋﺎدﻻﻧﻪ و
ﺗﺟﺎوزى اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣرﻳم ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم اﻧﺳﺎﻧﻳت وارد ﻣﻰ ﺷود «.ﻳﮐﻰ
از ﻣﮫﻣﺗﺮﻳن و ﺟدﻳد ﺗﺮﻳن اﺳﻧﺎدﺣﻘوق ﺑﺷﺮ در ﺑﺎره زﻧﺎن »ﮐﻧواﻧﺳﻳون رﻓﻊ
ﮐﻠﻳﻪ اﺷﮐﺎل ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن« ﻣﺻوب  ١٩٧٩ﻣﺟﻣﻊ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد اﺳت .در اﻳن ﮐﻧواﻧﺳﻳون »ﻋﺑﺎرت ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻧﻰ
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
از وﺿﻌﻳت ﺗﺎھل آﻧﮫﺎ ﺑرﻣﺑﻧﺎى ﺑراﺑرى ﺣﻘوق اﻧﺳﺎﻧﻰ ﻣردان و زﻧﺎن
و آزادى ھﺎى اﺳﺎﺳﻰ در زﻣﻳﻧﻪ ھﺎى ﺳﻳﺎﺳﻰ ،اﻗﺗﺻﺎدى ،اﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ،
ﻓرھﻧﮔﻰ  ،ﻣدﻧﻰ وﻳﺎ ھر زﻣﻳﻧﻪ دﻳﮔرى اطﻼق ﻣﻳﮔردد«.
در ﻣﺎده دوم اﻳن ﮐﻧواﻧﺳﻳون ﺗﺎﮐﻳد ﺷده ﮐﻪ  » :دوﻟﺗﮫﺎى ﻋﺿو،
ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن را در ﺗﻣﺎم اﺷﮐﺎل آن ،ﻣﺣﮐوم ﻣﻳﮐﻧﻧد و ﺑﻰ درﻧگ و
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ﺑﺎ ﮐﻠﻳﻪ اﺑزارھﺎى ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺎ ﺳﻳﺎﺳت ﻣﺣو ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن ﻣواﻓﻘت
ﻣﻳﮐﻧﻧد و آﻧرا ﭘﻰ ﮔﻳرى ﻣﻳﮐﻧﻧد«.
در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻋﺿوى از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ھم اﻋﻼﻣﻳﻪ
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ھم ﭼﻧد ﻣﺎه ﻗﺑل ﮐﻧواﻧﺳﻳون رﻓﻊ ﮐﻠﻳﻪ ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن را اﻣﺿﺎء
ﮐﺮده  ،وﻟﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ دوﻟت اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳده ﮔﺮﻓﺗن اﻳن اﻋﻼﻣﻳﻪ ھﺎ و
ﮐﻧواﻧﺳﻳوﻧﮫﺎ و ﻣﻳﺛﺎﻗﮫﺎى ﺑﻳن اﻟﻣﻠﻠﻰ ﺑﺎزھم ﺑﺮﺿد ﺣﻘوق زﻧﺎن ﻓﺗوا و ﻓﻳﺻﻠﻪ ﺻﺎدر
ﻣﻳﮐﻧد .ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻣﺎم اﺣﮐﺎم اﺳﻼم ﺳﻧﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺑﺗﻧﻰ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان
اﺳت  ،ﺑﺎ اﻋﻼﻣﻳﻪ ﺟﮫﺎﻧﻰ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﮐﻧواﻧﺳﻳون رﻓﻊ ﺗﺑﻌﻳض ﻋﻠﻳﻪ زﻧﺎن در
ﺗﻧﺎﻗض ﻣﺳﺗﻘﻳم ﻗﺮاردارد .ﺑﮔﻔﺗﻪ ﺻﺎﺣب ﻧظﺮ ﻣﺳﻠﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻰ دﮐﺗﺮﮐدﻳور »:در
اﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺧﻰ ﺟﻧﺳﻳت ﻣﻘدم ﺑراﻧﺳﺎﻧﻳت اﺳت  .در اﻳن ﻧظﺎم ﻓﮐرى
ﻧﻣﻰ ﺗوان از ﺣﻘوق ذاﺗﻰ اﻧﺳﺎن ﺳﺧن ﮔﻔت  ،ﺑﻠﮐﻪ ﮔﻔﺗﻪ ﻣﻳﺷود :ﺑﮔو
اﻳن اﻧﺳﺎن زن اﺳت ﻳﺎ ﻣرد ﺗﺎ آﻧﮔﺎه از ﺣﻘوق او ﺑراﻳت ﺑﮔوﻳم  .در
اﺳﻼم ﺳﻧﺗﻰ ﺣﻘوق ﻣرد و ﺣﻘوق زن دارﻳم  ،اﻣﺎ ﺣﻘوق اﻧﺳﺎن ﻳﺎ
ﺣﻘوق ﺑﺷر ﻧدارﻳم ) «.ﻣﺎھﻧﺎﻣﻪ آﻓﺗﺎب ،ﺷﻣﺎره  ،٢٧ﺗﻳﺮ  (٨٢ﺑﻧﺎﺑﺮﻳن اﮔﺮ اﺣﮐﺎم
اﺳﻼم 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
ﮐﻧﻧد و ﺑﺰرگ ﻧﻣﺎﻳﻧد ،درﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻧﻳﺎز ﻋﺻﺮ و ﺧواﺳت ﻧﺎﮔﺰﻳﺮزﻣﺎن ﭼﻧﻳن ﭼﻳﺰى
را رد ﻣﻳﮐﻧد و ﻧﺳل اﻣﺮوز را ﺑﻪ طﻐﻳﺎن ﻋﻠﻳﻪ ﺳﻧﺗﮫﺎى ﮐﮫﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻰ اﻧﮔﻳﺰد .طور
ﻣﺛﺎل ﻣﻳﺗوان ﮔﻔت :اﻳن ﻋﻣل وﻳدا ﺻﻣد زى واﮐﻧﺷﻰ اﺳت در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺻﺑﺎت
ﻣذھﺑﻰ دﮐﺎﻧداران دﻳن ﮐﻪ از ﻳک دھﻪ ﺑﻪ اﻳﻧﺳو زﻧدﮔﻰ را ﺑﺮاى زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان
اﻓﻐﺎن ﺟﮫﻧم ﺳﺎﺧﺗﻪ اﻧد .در ﺟواﻣﻊ اﺳﻼﻣﻰ ﮐﻪ اﻓﺮاد از آزادى ﻓﺮدى و ﺣﻘوق
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
زى ﺑﺎ اﻳن ﻋﻣل ﺷﺟﺎﻋﺎﻧﻪ ﺧواﺳت ﺑﺎ ﻣذھب و ﺗﻌﺻﺑﺎت ﻣذھﺑﻰ دھن ﮐﺟﻰ ﮐﻧد و
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
ﻧﺎم داﺷت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ١٩٧٢ﺑﺮﻧده ﻣﻘﺎم ﻣﻠﮐﻪ زﻳﺑﺎى ﺷد.ﻣن اﻳن ﻋﻣل وﻳدا ﺻﻣد
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 ﺳﺎﻻرى
ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻳﻧﻣﺎﻳم وﺑﺮاى او و دﻳﮔﺮ دﺧﺗﺮان و زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣوﻓﻘﻳت آرزو ﻣﻰ ﮐﻧم.
)ﺳوﺳن ﺳﯾﺳﺗﺎﻧﯽ(

ناديه انجمن

)قربانی خشونت شوھر(
ﻧﺎدﯾﻪ اﻧﺟﻣن  ،ﺷﺎﻋﺮ ﺟوان اﻣﺎ ﺑس ﭘﺧﺗﻪ ﮔو ﺑود ﮐﻪ ﺑﺎ اﺷﻌﺎر زﯾﺑﺎ وﭘﺮ
اﺳﺗﻌﺎره و ﭘﺮﻣﻌﻧﺎﯾش ﺑﻪ ھﻣﻧوﻋﺎن ﺧود درس ﻣﻘﺎوﻣت و ﺷﺟﺎﻋت ،درس ﭘﺎﯾﻣﺮدی
آزادﮔﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺳﯾﺮ در ﭼﻧﮔﺎل ﺧوﻧﯾن ﻧﺎﻣﺮدان زﻣﺎﻧﻪ ﻣﯾداد و ﻧﺎﻟﻪ ھﺎ را ﺑﻪ
ﻓﺮﯾﺎد ﻣﺑدل ﻣﯾﻧﻣود و در ﻗﺎﻟب اﺷﻌﺎر ﮐوﺑﻧده ،ﭘﯾﺷﮐش زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﯾﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺑﺎﺷد
ﺑﻪ ﺣﻘوق ﺣﻘﮥ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺷﺎن ﻧﺎﺋل آﯾﻧد و از ﺑﻧد ﻧﺎﻣﺮدﺳﺎﻻری ﺑﺮای ھﻣﯾش رھﺎﺋﯽ
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ﯾﺎﺑﻧد .او ﺑود ﮐﻪ در ﺑد ﺗﺮﯾن ﺷﺮاﯾط و زﯾﺮ ﺳﻠطﮥ ﺧﺷوﻧﺗﺑﺎر طﺎﻟﺑﺎن ﮐﻪ زﻧﺎن ﺑدون
داﺷﺗن ﻣﺣﺮم ،ﺣق ﺑﯾﺮون رﻓﺗن از ﺧﺎﻧﻪ را ﻧداﺷﺗﻧد ،در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ طور ﺧﺻوﺻﯽ
درس ﻣﯽ ﺧواﻧد و در ﺟﻠﺳﺎت ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺧﻔﯾﺎﻧﻪ ادﺑﯽ ھﺮات ﺷﺮﮐت ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﻧﺎدﯾﻪ در اﯾﺮان درس ﺧواﻧده ﺑود ودر ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ زادﮔﺎھش ھﺮات ﺷﺎﻣل
ﻓﺎﮐوﻟﺗﮥ ادﺑﯾﺎت ﺷد .در ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻣﺎه ھﺎی دروﺳش ﺗوﺟﻪ ﻣﻌﻠﻣﺎن ادﺑﯾﺎت دری را
ﺑﺧود ﻣﻌطوف ﮐﺮد .ﻧﺎدﻳﻪ ﻛﻪ درﺳﺎل  ۲۰۰۵ﻣﺣﺻل ﻣﻣﺗﺎز ﺳﺎل ﭼﮫﺎرم ادﺑﻳﺎت
داﻧﺷﮔﺎه ھﺮات ﺑود ﺑﺎ اﻧﺟﻣﻧﮫﺎی ادﺑﯽ وﺷﺎﻋﺮان ھﺮات از ﻧﺰدﻳك ھﻣﻛﺎری
ﺻﻣﻳﻣﺎﻧﻪ داﺷت و درﺑﺮﮔذاری ﻣﺣﺎﻓل وﻣﺟﺎﻟس ادﺑﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ ﺳﮫم ﻣﻳﮔﺮﻓت و
ﺑﺎﻓﻌﺎﻟﻳن اﻧﺟﻣﻧﮫﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ و روﺷﻧﮔﺮی ھﻣﻛﺎری ﻣﻳﻧﻣود .ازھﻣﻳن ﺳﺑب ﻧﺎم
اﻧﺟﻣن در ﭘﺳوﻧد ﻧﺎم ﻧﺎدﻳﻪ وﺻل ﮔﺮدﻳده ﺑﻧﺎم ﻧﺎدﻳﻪ اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺮوف ﮔﺷت.
دراﯾن ﻣﯾﺎن ﻣدﯾﺮ ﺗدرﯾﺳﺎت ﭘوھﻧﺰی ادﺑﯾﺎت ﮐﻪ ﺧود ﻧﯾﺰ ھﺮاﺗﯽ وﻣﺮد
ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ﺑود ،ﻋﺎﺷق اﺳﺗﻌداد وﻟﯾﺎﻗت ﻧﺎدﯾﻪ ﮔﺮدﯾد واز واﻟدﻧﯾش او را
ﺧواﺳﺗﮔﺎری ﻧﻣود .ﻧﺎدﯾﻪ ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﺑﻪ ازدواﺟش راﺿﯽ ﻧﺑود وﻟﯽ ﺑﺧﺎطﺮ ﺗﺻﻣﯾم
واﻟدﯾﻧش ﺑﻪ اﯾن وﺻﻠت ﺗن داد وﻟﯽ ﺧﯾﻠﯽ زود ﭘﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺷوھﺮش ﻣﺮد زﻧدﮔﯽ
ﻧﯾﺳت .ﻧﺎدﻳﻪ اﻧﺟﻣن ھﻣواره ﻣﻧﺎدی آزادی وﺗﺳﺎوی ﺣﻘوق زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان ﺑود،
ودر اﯾن راه ﺗﻼش ﻣﯾﻧﻣود وﺑﺎ ﺷوھﺮش ﮐﻪ دارای ذھﻧﯾت ﻣﺮد ﺳﺎﻻراﻧﻪ ﺑود ﺑﺣث
ﻣﯾﮐﺮد،وﻟﯽ ﺷوھﺮش آدم ﺑﺣث و ﻣﻧطق وﺑﺮھﺎن ﻧﺑود ،او ﻣﺮدی ﺣﺳود و ﺑد ﺧو و
ﺑﮫﺎﻧﻪ ﺟو ﺑود و ﺑﺎ اﻧدک ﺑﮫﺎﻧﻪ ﻧﺎدﯾﻪ رازﯾﺮﻣﺷت وﻟﮔد ﻣﯽ اﻧداﺧت .در ﯾﮐﯽ ازﯾن
ﻟت وﮐوﺑﮫﺎی ﺷوھﺮ ،اﺳﺗﺧواﻧﮫﺎی ﺟﻣﺟﻣﮥ ﺳﺮش ﺷﮐﺳت ودﯾﮔﺮ ﺑﮫوش ﻧﯾﺎﻣد
وﺑﺮاﺛﺮ آن ﺿﺮﺑت ﻣﺮگ آﻟو دﯾﮔﺮ ﺑﺰﻧدﮔﯽ ﺑﺎزﻧﮔﺷت و ﻣﺮد .ﻗﺗل ﻧﺎدﯾﻪ اﻧﺟﻣن در
ﺣﻠﻘﺎت ﻣداﻓﻌﺎن ﺣﻘوق زﻧﺎن وﻣﺣﺎﻓل ﺷﺎﻋﺮان وادﯾﺑﺎن اﻧﻌﮐﺎس وﺳﯾﻊ داﺷت و
ﺗﻣﺎم ﻧﮫﺎد ھﺎی ﻣداﻓﻊ از ﺣﻘوق زﻧﺎن اﯾن ﻋﻣل ﺷﻧﯾﻊ ﺷوھﺮ ﻧﺎدﯾﻪ را ﻣﺣﮐوم
ﮐﺮدﻧد .از ﻧﺎدﯾﻪ اﺷﻌﺎر زﯾﺎدی ﺑﺟﺎ ﻧﻣﺎﻧده وﻟﯽ آﻧﭼﻪ ﻣﺎﻧده اﺳت  ،از ورود و
وﻗوف ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ رﻣوز ات ﺷﻌﺮ وﺷﺎﻋﺮی ﺣﮐﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد .ﻏﺰل ھﺎی ﻧﺎدﻳﻪ اﻧﺟﻣن
ﺣﮐﺎﯾﺗﮔﺮ ﻳﺂس ،ﻣظﻠوﻣﻳت ،ﺑﻳﻛﺳﯽ وﺑﯾﺻداﺋﯽ وﺗﻧﮫﺎﺋﯽ زن اﻓﻐﺎن اﺳت  .ﺑﻪ اﯾن
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ﻏﺰل وی ﺗوﺟﻪ ﮐﻧﯾد:

دخت افغان
ﻧﯾﺳت ﺷوﻗﯽ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﺎز ﮐﻧم از ﭼﻪ ﺑﺧواﻧم
ﻣن ﮐـﻪ ﻣﻧـﻔور زﻣﺎﻧم ﭼﻪ ﺑﺧواﻧم ﭼﻪ ﻧﺧـواﻧم
ﭼﻪ ﺑﮔوﻳم ﺳﺧن از ﺷﮫد ﻛﻪ زھراﺳت ﺑﻪ ﻛﺎﻣم
وای از ﻣـﺷـت ﺳـﺗﻣﮔـر ﻛﻪ ﺑﻛـوﺑـد ﺑﻪ دھﺎﻧم
ﻧـﻳﺳت ﻏﻣﺧوار ﻣرا در ھـﻣﻪ دﻧﻳﺎ ﻛﻪ ﺑـﻧﺎ زم
ﭼﻪ ﺑﮔرﻳم ،ﭼﻪ ﺑﺧﻧــدم ،ﭼﻪ ﺑﻣﻳرم ،ﭼﻪ ﺑﻣﺎﻧم
ﻣن و اﯾن ﮐﻧﺞ اﺳﺎرت ،ﻏم ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و ﺣﺳرت
ﮐﻪ ﻋﺑـث زاده ام و ُﻣﮫـــــــر ﺑـﺑﺎﯾـد ﺑﻪ زﺑﺎﻧم
داﻧم ای دل ﮐﻪ ﺑﮫــﺎران ﺑود و ﻣوﺳم ﻋﺷرت
ﻣن ﭘـــــر ﺑﺳﺗﻪ ﭼﻪ ﺳﺎزم ﮐﻪ ﭘـــرﯾدن ﻧﺗواﻧم
ﻳـﺎد آن روز ﮔـرا ﻣﯽ ﻛـﻪ ﻗـﻔس را ﺑﺷﮔـﺎ ﻓم
ﺳر ﺑﻳرون آرم ازﻳن ﻋزﻟت و ﻣﺳﺗﺎﻧﻪ ﺑﺧواﻧم
ﻣن ﻧﻪ آن ﺑﯾد ﺿﻌـــﯾﻔـم ﮐﻪ ز ھــر ﺑﺎد ﺑﻠـرزم
دﺧت اﻓــــﻐـﺎﻧم و ﺑر ﺟﺎﺳت ﮐﻪ داﯾم ﺑﻪ ﻓﻐـﺎﻧم

حضور بھار
وﻋﺎﻗﺑت ﺑﻪ ﺣﺿور ﺑﮫــــﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
ﺑﻪ ﻋطﺮ ﮔﻣﺷدۀ روزﮔـــﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
زﻣﯾن و ھﺮﭼﻪ دراو ھﺳت در ﺳﺗﺎﯾش ﻣﺎﺳت
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﻓﺮﺟﺎم ﮐﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
ﺑﮔو ﺑﻪ ﺳﻧگ ﻧﯾﺎرد دل از زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻧگ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ارزش آن اﻧﺗظﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
زﺑس ﮐﻪ ﺷﺳﺗﮥ ﺑﺎران ﭼﺷم ﺧوﯾش ﺷدﯾم
ﺑﻪ ﻋﻣق روﺷﻧﯽ ﭼﺷﻣﻪ ﺳﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
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ﭼو درﮐﻧﺎر ﻧﺷﺳﺗﯾم و رﻧگ ھم ﮔﺷﺗﯾم
ﺑﻪ راز ﻋﺰت ﺳﺮخ اﻧﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
دﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﻔﺣﮥ دل ﺟﺎی ﮔﺮد ﻧﯾﺳت،ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻪ ﻟطف آﯾﻧﮥ ﺑﯽ ﻏـــﺑﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم
درﺧت ﺧﺎطﺮﻣﺎ ﺑﯾش ازﯾن ﺧﺰان زده ﻧﯾﺳت
ﮐﻪ ﻋﺎﻗﺑت ﺑﻪ ﺣﺿور ﺑﮫـــﺎر ﭘﯽ ﺑﺮدﯾم

قفل دل
آزار ﻣﻛش ﻗﻔل دﻟم واﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﺗﻧدﻳس ﺗﻣﻧﺎي ﺗو ﭘﻳدا ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﮔﻧﺟﻳﻧِﮥ ﻟطف ﺗو ﺑﺰرگ اﺳت ﺑﺰرگ اﺳت
ﭘﻳﻛﺮه ﻛوﭼك ﻣن ﺟﺎﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
در
ِ
راھﯽ ﻛﻪ ﻓﺮا روﺳت دو]ﺗﺎ[ ﺧط ﻣوازي اﺳت
ﻳﻌﻧﻲ ﻛﻪ ﺣدﻳث ﻣن و ﺗو ﻣﺎ ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﺗوﺻﻳف ﻣﻛن ازﺧط و ﺧﺎﻟم ﻣﻔﺮﻳﺑم
ﭘﺮواﻧﮥ ﭘﺮﺳوﺧﺗﻪ زﻳﺑﺎ ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﺑﻲ ﺧود ﻣده اﻣﻳد ﺑﻠــﻧدم ﺑﻪ ﺑﮫﺎران
ﻛﻣﺮﺑﺮ]ﺷده[ ﺑﺎﻻ ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﺳﺮوي ﻛﻪ
ُ
ﺷﺎﻳد ﺗو ﻣﺳﻳﺣﺎ ﺷده اي ﻟﻳك ﻣﺰن دم
دردي ﻛﻪ دﻟم راﺳت ،ﻣداوا ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
واژه دﻳوان ﺣﻳﺎﺗم
ﻛﻣﺮﻧگ ﺗﺮﻳن
ِ
درﺧط ﻛﺞ و رﻳﺰ ﻛﻪ ﺧواﻧﺎ ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
ﺑﮔذار ﻛﻪ ﻧﺎﺧواﻧده و ﺑﻳﮔﺎﻧﻪ ﺑﻣﻳﺮد
اﻳن واژۀ ﻧﻔﺮﻳن ﺷده ﻣﻌﻧﺎ ﺷدﻧﻲ ﻧﻳﺳت
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سيمين بارکزی وانگيزۀ اعتصابش

سيمين بارکزی

ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎرﮐﺰی  ،زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ داد ﺧواھﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺗﻪ وﻣدﻋﯽ اﺳت ﺑﺎ رأی
ﻣﺮدم وطﺮﻓدران ﺧود از وﻻﯾت ھﺮات ﺑﻪ وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ راه ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،وﻟﯽ
ﮐﻣﯾﺳﯾون اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺑﺎﺗﺧطﯽ وﻋدول از ﻗﺎﻧون وﻋداﻟت وی را ازاﯾن ﺣق ﻣﺣﺮوم
ﺳﺎﺧﺗﻪ وﺑﺟﺎﯾش ﮐﺳﯽ دﯾﮔﺮ را وارد وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن او
ﺑﺮﺿداﯾن ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻪ اﺳت ودﺳت ﺑﻪ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ زده اﺳت
واز  ٩روز ﻗﺑل ﺗﺎ ﮐﻧون ﻟب ﺑﻪ ﻧﺎن و آب ﻧﺰده اﺳت وﺑﺎ وﺟودی ﮐﻪ ﺷوھﺮ وﺳﻪ
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
را از دﺳت ﺑدھد .ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎرﮐﺰی ﺧود ﻋﻠت اﻋﺗﺻﺎب ﺧود را درﻋﺑﺎرﺗﯽ ﮐوﺗﺎه
اﻣﺎ ﺑس اﺳﺗوار وﻣﺣﮐم اﯾن طور ﺑﯾﺎن ﻣﯾﮐﻧد:

» انگيزه اعتصاب من:
ﻣن ﺑﻐض ﺗﺮﮐﯾده اﻧﺳﺎن ﺳﺗﻣدﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ھﺳﺗم؛ ﺑﻪ ﺧﺻوص اﻧﺳﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در وطن ﻣﺎ ﺟﻧس دوم ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷود .ﯾﻌﻧﯽ زن اﻓﻐﺎن .اﻣﯾدوارم ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ
از ﺗﺮﮐش اﯾن ﺑﻐض ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود؛ ﺑﻪ وﺳﻌت ﺟﮫﺎن طﻧﯾن اﻧداز ﺷود .ﺷﺗﺎﻓﺗن
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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
ﻟﺮزه در آورد؛ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧد وﺟدان ھﺎی ﺑﺮ ﺧواب ﻧﺮﻓﺗﻪ اﻧﺳﺎن ھﺎی آزادی
دوﺳت ﺟﮫﺎن را ﺑﻪ ﺷدت ﺗﮐﺎن ﺑدھد .ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ از ﺷﮐﺳﺗن اﺳﺗﺧوان ﻧﺣﯾف
ﯾک زن ﺑﺮ ﻓﺿﺎ ﻣﯽ ﭘﯾﭼد؛ ﺷﺎﯾد ﺟﮫﺎن را ﻣﺗوﺟﻪ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﻪ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼﻪ ﻣﯽ
ﮔذرد؟
ﻣن ﺑﻪ ﺟﮫﺎن اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻧم! ﻣﺑﺎرزه ﻣن ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳت آوردن ﭼوﮐﯽ
ﻧﯾﺳت .و اﻻ ﺣﮐوﻣت ﺳﺗم ﭘوﺳﯾده اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﮫﺗﺮﯾن ﭼوﮐﯽ ھﺎ را ﺑﻪ ﻣن ﭘﯾﺷﮐش
ﮐﺮده ﺑود .ﻣﺑﺎرزه ﻣن ﺑﺮای ﭘﺎﺳداری از ﺣق ،ﻋداﻟت و آزادی اﻧﺳﺎن اﯾن
ﺳﺮزﻣﯾن و ﻧﺳل ھﺎی ﺑﻌد از ﻣن اﺳت .ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﯾن زﻧدﮔﯽ ذﻟت ﺑﺎر و
ﻣﺮگ اﻓﺗﺧﺎر آﻓﺮﯾن ،ﻣﺮگ را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧم؛ ﺗﺎ ﺣداﻗل اﻧﺳﺎﻧﮫﺎی ھﻣﺟﻧس و ھم ﻧوع
ﻣن و اطﻔﺎل ﯾﺗﯾﻣم ،ﺑﻌد از ﻣن ،دﯾﮔﺮ ﻣﺛل ﻣن زﻧدﮔﯽ ذﻟت ﺑﺎر را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻧﮐﻧﻧد و
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
را ﺣﺗﯽ در ﺗﺧﯾل ھم ﻧﭘﺮوراﻧد .ﻣن ﻣﯾﺧواھم؛ ﭼوﮐﯽ ﮐﻪ ﻣﻠت ﺑﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧود
ﻣﯾدھد؛ دﯾﮔﺮ ﺗوﺳط ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺳﺗﺎﻧدﻧﯽ ﻧﺑﺎﺷد .ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﻌد از اﯾن
ﺣﮐوﻣت ،ﺗﻔﺎوت ﻋظﯾم ﺑﯾن ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮔﯽ ﻣﺮدم و ﭘﯾﺎده ﻧظﺎم ﺷدن ﺣﮐوﻣت را ﺑﻪ
درﺳﺗﯽ درک ﮐﻧد .اﯾن اﺳت ﻣﻧطق ﻣن و اﯾن اﺳت اﻧﮔﯾﺰه اﻋﺗﺻﺎب ﻣن .زﻧده
ﺑﺎد آزادی ،زﻧده ﺑﺎد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن!«) ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎرﮐﺰی ،ﮐﺎﺑل ،ﺳﺮک ﺷورای
ﻣﻠﯽ ،ﺧﯾﻣﻪ اﻋﺗﺻﺎب ١٠ ،ﻣﯾﺰان (١٣٩٠
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
ورﻗت ﺑﺮاﻧﮔﯾﺰ ﺗﺮﯾن ﺷﯾوه ھﺎی اﻋﺗﺮاض ،اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ اﺳت .اﻋﺗﺻﺎب
ﻏذاﺋﯽ ھﻣﺎﻧطورﮐﻪ از ﻧﺎﻣش ﭘﯾداﺳت،ﻣﯾﺗواﻧد در ﺑﺮﮔﯾﺮﻧدۀ ﻧﺧوردن ﺗﻧﮫﺎ ﻏذا ﺑﺎﺷد
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
ﻧﻣﯾﮔﺮدد ،ﺑﺷﺮطﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﻗﺑﺗﮫﺎی طﺑﯽ ﻣﺣﺮوم ﻧﺑﺎﺷد .ﭼﻧﺎﻧﮐﻪ اﻋﺗﺻﺎب
آﻏﺎﺟﺮی،ﯾﮐﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾﺮان ،در ﭼﻧدﺳﺎل ﻗﺑل ﮐﻪ ﺑﯾش از  ٧٠روز در
اﻋﺗﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ ﺑﺳﺮ ﺑﺮد  ،ازھﻣﯾﻧﮔوﻧﻪ اﻋﺗﺻﺎب ﺑود.ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺎن ﻧﻣﯾﺧورد وﻟﯽ
آب وﺳﯾﺮم ﻣﯾﮔﺮﻓت وداﮐﺗﺮان او را زﯾﺮﻧظﺮ داﺷﺗﻧد و از ﻓﻌﺎﻟﯾت ارﮔﺎﻧﯾﺰم
وﺟودش ﺧﺎﻧواده ودوﻟت را ﻣطﻠﻊ ﻣﯾﺳﺎﺧﺗﻧد ،ﺗﺎ ﺳﺮاﻧﺟﺎم دوﻟت ورھﺑﺮی آﻧﮐﺷور
ﺑﻪ ﺧواﺳﺗش اﺣﺗﺮام ﮔذاﺷت واو ھم ﺑﻪ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯾش ﭘﺎﯾﺎن داد.
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

اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود .اﯾﻧﮐﻪ اﯾن ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔوار ھﺮاﺗﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻪ اﺳت از
ﯾک ﺷﻧﺑﻪ ﮔذﺷﺗﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز دوﺷﻧﺑﻪ ﻣدت  ٩روز ﺑدون ﺧوردن ﻧﺎن وآب زﻧده
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
ﻏذاﺋﯽ ،ازﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﺎزﻣﺎﻧده اﺳت واز درد ﻣﻌده رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .داﮐﺗﺮﻣﺣﻣدرﻓﯾق
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ﯾﮐﯽ ﺗن از داﮐﺗﺮان ﻣوظف ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ اﺳﺗﻘﻼل ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾک اﻣﺑوﻻﻧس ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺑت
ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ﻣوظف ﺷده ،ﻣﯾﮔوﯾد ﮐﻪ وﺿﻌﯾت ﺻﺣﯽ ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی روﺑﻪ
وﺧﺎﻣت اﺳت .وی از ﻧﮫﺎدھﺎی ذﯾﺮﺑط ﺧواﺳت ﺗﺎ ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ در ﻣورد دوﺳﯾﮥ
ﺣﻘوق ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮔﯾﺮﻧد ﺗﺎ وی ازاﯾن ﺧطﺮﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑد .ﻧﺎدره ﺣﯾﺎت
ﻣﻌﯾن وزارت ﺻﺣت ﻋﺎﻣﻪ ﻧﯾﺰ دو روز ﭘﯾش وھﻧﮔﺎم ﻋﯾﺎدت از ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی
ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺎ  ٢٤ﺳﺎﻋت آﯾﻧده وی از ﻣﺎﯾﻌﺎت اﺳﺗﻔﺎده ﻧﮐﻧد ،ﻣﻌده اش
ﺳوراخ ﺷده وﮔﺮده ھﺎﯾش از ﮐﺎر ﻣﯽ اﻓﺗﻧد.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺷورﻣﺎ ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﻪ ﻣﻼﺣظﻪ ﻧﺮﺳﯾده اﺳت ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﺮای اﺣﻘﺎق
ﺣق ﺧود دﺳت ﺑﻪ ﯾک ﭼﻧﯾن واﮐﻧش ﺟﺳوراﻧﻪ و ازﺧود ﮔذراﻧﻪ زده ﺑﺎﺷد .ﺷﮫﺎﻣت
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
ﮐﺮدن ﻏﯾﺮﻣوﺛﺮﺧود ،ازاﯾن راه وارد ﺷوﻧد وﺣق ﺧود را از ﻏﺎﺻﺑﯾن ﻣطﺎﻟﺑﻪ
ﻧﻣﺎﯾﻧد.
ﺗﻌﺟب ودرﯾﻎ ﻣﺎ از ﺑﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ وﻏﻔﻠت وزارت اﻣورزﻧﺎن ،اﺗﺣﺎدﯾﻪ
ﺳﺮاﺳﺮی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣدﻧﯽ وﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ وﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل
ﺣﻘوق ﺑﺷﺮاﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد)ﯾوﻧﯾﻣﺎ( و رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی
اطﻼﻋﺎت ﺟﻣﻌﯽ داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﮐﻧون )ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی دو ﺳﻪ
رﺳﺎﻧﻪ داﺧﻠﯽ( ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت اﯾن زن دﻟﯾﺮ و ﺑﺎ ﺷﮫﺎﻣت اﻓﻐﺎن ﮐﻪ ﻣﺎدرﺳﻪ
ﻓﺮزﻧد ﻧﯾﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد،اﻗدام درﺧورﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻣل ﻧﯾﺎورده اﻧد .ﺑدون ﺗﺮدﯾد اﮔﺮ اﯾن
اﻗدام از ﺳوی ﯾک زن در اروﭘﺎ ﯾﺎ اﻣﺮﯾﮐﺎ ﺻورت ﻣﯾﮔﺮﻓت ،رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ
آﻧﮐﺷورھﺎ از اﯾن زن ﯾک ﻗﮫﺮﻣﺎن ﻣﯾﺳﺎﺧﺗﻧد،وﺗﺎ ﺳﺮﺣد ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎﺧﺗن ﻣﺟﺳﻣﻪ
ﺑﻧﺎﻣش ﺗﺑﻠﯾﻎ ﻣﯾﮐﺮدﻧد،وﻟﯽ دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﭼون زن از ﻣﻘﺎم وﺣﯾﺛﯾت ﺷﺎﯾﺳﺗﮥ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧوردار ﻧﯾﺳت،ﻟذا رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺧﺑﺮی ﭼون ﺗﻠوﯾﺰﯾون ،رادﯾو و
روزﻧﺎﻣﻪ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﮐﺷور)ﺑﻪ اﺳﺗﺛﻧﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾون آرﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن وآرﯾﺎﻧﺎ ﺑﯾﺎت(
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ﮐﻣﺗﺮﺧﺑﺮی از ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺑﺮﺣق اﯾن زن دﻟﯾﺮ واﯾن ﻣﺎدر ﮔﺮاﻣﯽ اﻓﻐﺎن را ﺑﮔوش
ﻣﺮدم ﻣﯾﺮﺳﺎﻧﻧد.
از ﮐﺮزی ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎر ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧدن ﻋداﻟت را داﺷت ،زﯾﺮا ﺗﺣﻘق
اﯾن اﻣﺮ ازﺗوان او ﺧﺎرج اﺳت .ﻣﮔﺮ ھﻣﯾن ﮐﺮزی ﺑﻌد از ﻗﺗل ھﺮ وزﯾﺮ
وھﺮﺟﻧﺮال و ھﺮ واﻟﯽ و ھﺮ ﺷﺧﺻﯾت ﻧﺎﻣدار اﻓﻐﺎن ﯾک ھﯾﺋت ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻌﯾﯾن ﻧﮐﺮده
اﺳت ﺗﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻗﺗل را ﺑﻌد از ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻪ اطﻼع ﻣﻠت ﺑﺮﺳﺎﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻧون ھﯾﭻ
ﻗﺎﺗل وھﯾﭻ ﻣﺧﺗﻠس وھﯾﭻ رﺷوﺗﺧور وھﯾﭻ ﻗﺎﻧون ﺷﮐن ﮐﻼﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻧگ ﻗﺎﻧون
وﻋداﻟت ﺳﭘﺮده ﻧﺷده اﺳت.
ﻣﮔﺮ ھﻣﯾن ﮐﺮزی ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﮐﺎﯾﺎت آن ﻋده از ﮐﺎﻧدﯾدان اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دور دوم
ﺷورای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﻧده اﻋﻼم ﺷده ﺑودﻧد ،ﻣﺣﮐﻣﮥ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺗﺷﮐﯾل ﻧداد و
درﻧﺗﯾﺟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻘﻠﺑﺎت ﺛﺎﺑت ﻧﺷد ﮐﻪ  ٦٢ﻧﻔﺮ وﮐﯾل ﻣﺗﻘﻠب ﺑﺎﯾد از وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ
اﺧﺮاج ﺷوﻧد و ﺑﺟﺎی آﻧﮫﺎ  ٦٢وﮐﯾل دﯾﮔﺮﮐﻪ ﺣق ﺷﺎن ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ﺑود ﺑﺎﯾد ﺑﻪ
وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ راه ﯾﺎﺑﻧد ،ﭼﺮا ﻓﯾﺻﻠﮥ اﯾن ﻣﺣﮐﻣﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﺋﯾد اﺳﺗﯾﻧﺎف و ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﺿﺎ را ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ھﻣﺮاه داﺷت،ﻋﻣﻠﯽ ﻧﺷد؟ ﺑﺧﺎطﺮ اﯾﻧﮐﻪ ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی آﻧﺮا ﻧﭘذﯾﺮﻓت
و رد ﮐﺮد و ﺑﻌد از ﭼﺎﻧﻪ زﻧﯽ ھﺎ ،ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی ﺻﺮف  ٩ﻧﻔﺮ را ﭘذﯾﺮﻓت و ﺑﻘﯾﻪ را
اﺳﺗﻔﺮاق ﮐﺮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی ﮐﻪ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﻌﺎون اول ﮐﺮزی را ﺑﺎ
ﺧود دارد ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻗﺎﻧون و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ ﻗدرت وﺻﻼﺣﯾت دارد .اﮔﺮ
ﺻد ﺑﺎر دﯾﮔﺮ ھم ﮐﺮزی ﺑﻪ ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ ھداﯾت و ﻓﺮﻣﺎن ﺑدھد و اﮔﺮﺳﺗﺮه
ﻣﺣﮐﻣﻪ ﺑﺎزھم ﻓﯾﺻﻠﻪ ﺻﺎدرﮐﻧد ﮐﻪ ﺧﺎﻧم ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎرﮐﺰی ﺑدون ﻣوﺟب از وﻟﺳﯽ
ﺟﺮﮔﻪ ﻣﺣﺮوم ﮔﺮدﯾده و ﺑﺎﯾد ﻣﺟدداً ﺑﻪ ﮐﺎرش در وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ اداﻣﻪ ﺑدھد ،ﺗﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی ﻧﺧواھد ،اﯾن ﻓﯾﺻﻠﻪ ﺗﺣﻘق ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت .وﭼون ﻋﮐس
اﻟﻌﻣل ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی از اﺛﺮ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ﻣﻼﻣﻌﻧوی ﺑﻪ ظﮫور رﺳﯾده اﺳت،
وی ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﯾن آرزوی ﺧود ﮐﻪ ﺗﺣﻘق ﻋداﻟت اﺳت ،ﻧﺧواھد رﺳﯾد.ﺿﺎﯾﻊ ﺷدن
ﺣﯾﺎت اﯾن ﺧﺎﻧم ﻣﺑﺎرز ،ﺻدﻣﮥ ﺑﺰرگ و ﺟﺑﺮان ﻧﺎﭘذﯾﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧواده ﺷﺎن ﯾﻌﻧﯽ ﭘدر
وﻣﺎدر ،ﺷوھﺮو ﮐودﮐﺎن ﻣﻌﺻوم ﺷﺎن ﻣﯾﺰﻧد ﮐﻪ درد ﺑﯾﮐﺮان وﻏﯾﺮ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل
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ﺑﺮای ﺧﺎﻧواده واﺑﺳﺗﮔﺎن ودوﺳﺗﺎﻧش ﺧواھد ﺑود.
ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺧواﺳت ﺳﯾﻣﯾن ﺑﺎرﮐﺰی از ﮐﺮزی ﺑﺮای ﺑﻪ ﮐﺮﺳﯽ ﻧﺷﺎﻧدن
ﻋداﻟت ،از ﺗوان ﮐﺮزی وﻣﺣﺎﮐم ﻋدﻟﯽ ﮐﺷور ﺧﺎرج اﺳت .ﻋداﻟت در زﯾﺮ ﺗﯾﻎ
ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی وﺣﺎﻣﯾﺎن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎر وی دﺳت و ﭘﺎ ﻣﯾﺰﻧد .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾن ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران
در رأس ﻗدرت ﺑﺎﺷﻧد ،ھﺮﮔﺰ وھﺮﮔﺰ ﻋداﻟت دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺣﻘق ﻧﺧواھد ﯾﺎﻓت.
دراﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺧواھم ﺑﻪ اﯾن ﺧﺎﻧم ﻓداﮐﺎر ،ﺑﺮادراﻧﻪ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ :ای
ﺧواھﺮ وای ﻣﺎدرﮔﺮاﻣﯽ! ﺗﺮا ﺑﺧدا وﺷﺮاﻓﺗت ﺳوﮔﻧد ﻣﯾدھم ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾن ﭘﺎرﻟﻣﺎن
ﺑﺎﺣﺿور اﯾن ھﻣﻪ ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﺑﻪ اﯾن ﻣﯽ ارزد ﮐﻪ
ﺑﺧﺎطﺮﺣﺿور ﺧود در اﯾن ﻣﺟﻠس ﭘوﺷﺎﻟﯽ و ﻧﺎﺳودﻣﻧد ،ﯾک ﺗﺎر ﻣوی ﺧود را
ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﯾد؟ ﺑﻔﮐﺮﻣن ﻧﻪ .ﺑﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﻧﮫﺎد ﻣﯾﮐﻧم ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻣﯾن ﻓﺮدا ﮐﺮزی ﻓﺮﻣﺎن
ﺻﺎدرﮐﻧد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ دوﺑﺎره ﺑﮐﺎر ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ ﺧود اداﻣﻪ ﺑدھﯾد؛ ﻧﺑﺎﯾد آﻧﺮا ﻗﺑول ﻧﻣﺎﺋﯾد
ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺮزی ﺧﯾﻠﯽ ﭘﺎﺋﯾن ﺗﺮ از ﺷﺄن و ﻣﻘﺎم وﻏﯾﺮت زﻧﺎﻧﻪ ﺷﻣﺎ اﺳت .ﺑﻪ
ﻧظﺮﻣن ﺑﮫﺗﺮاﺳت ﻧﯾﺮوی ﻣﺑﺎرزه و ﻣﻘﺎوﻣت ﺧود را ﺑﺮای وﻗت دﯾﮔﺮی ﻧﮔﮫدارﯾد
و در ﺷﺮاﯾط ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐودﮐﺎن ﺧود ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد ﮐﻪ در ﺻورت ﻧﺑودن ﺷﻣﺎ آﻧﮫﺎ
ﺑﺎ ﭼﻪ ﻣﺻﯾﺑت ﺑﺰرﮔﯽ روﺑﺮو ﺧواھﻧد ﺷد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﺑﻪ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ ﺧود ﭘﺎﯾﺎن
دھﯾد وﮐودﮐﺎن وﺷوھﺮ ودوﺳﺗﺎن ﺧود را از ﺗﺷوﯾش ﻣﺮگ ﺧوﯾش رھﺎﺋﯽ ﺑﺧﺷﯾد.
ﺑﺮای ﺷﻣﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ وطول ﻋﻣﺮ و ﻧﯾﺮوی ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ
وﻗﺎﻧون ﺷﮐﻧﯽ در ﮐﺷورآرزو ﻣﯾﮐﻧم) .ﭘﺎﯾﺎن (٢٠١١/ ١٠/١٠

گاليۀ دوستانه از خانم سمين بارکزی!
٢٠١٤ /٣/ ١١
اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ  ٢١روزۀ ﺷﻣﺎ ،ﺣﯾﺎت ﺷﻣﺎ را ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﻠﯽ ﻣﺗﺮی ﻣﺮگ
ﻧﺰدﯾک ﺳﺎﺧت وازاﯾن رھﮔذر ،ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻓﺮزﻧدان وواﺑﺳﺗﮔﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﺮﯾﺷﺎن
ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮐﻪ ھﺰاران اﻧﺳﺎن ﻋداﻟت ﺧواه اﯾن ﮐﺷور ،از ﺧطﺮﯾﮐﻪ ﺣﯾﺎت و ﺑﻘﺎی
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ﺷﻣﺎ را ﺗﮫدﯾد ﻣﯾﮐﺮد ،ﻧﯾﺰ ﭘﺮﯾﺷﺎن ﺷده ﺑودﻧد و از ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺗﯽ دوﻟت ﺣﺎﻣدﮐﺮزی
وﺑﯽ ﻏوری ﮐﻣﯾﺳﯾون ﻣﺳﺗﻘل اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺳﺧت ﻧﮔﺮان وﻣﻧﺰﺟﺮ ﺑودﻧد ﮐﻪ ﭼﺮا
ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺣﯾﺎت ﯾک زن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺮدم ﺧود ﺑﺮﻧدۀ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﺷده و ﺑﻪ
ﭘﺎرﻟﻣﺎن راه ﯾﺎﻓﺗﻪ اﺳت ،اﯾﻧﭼﻧﯾن ﻧﺎﻣﺮد و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت اﺳت .در ھﻣﺎن زﻣﺎن ده ھﺎ
ﻗﻠﻣﺑدﺳت اﻓﻐﺎن اﻋم از زن و ﻣﺮد در داﺧل و ﺧﺎرج ﮐﺷور در ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ
ﻧوﺷﺗﻧد و آن اﻗدام ﺟﺳوراﻧﻪ و از ﺧود ﮔذزاﻧﻪ ﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﻋﻧوان ﯾک اﻗدام ﻣدﻧﯽ
وﺳﺧت دﻟﯾﺮاﻧﻪ ﺗﻘدﯾﺮ ﮐﺮدﻧد و ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ھﻣﺻدا ﺷدﻧد و ﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮫﺎن را ﻣﺗوﺟﻪ
اﻗداﻣﺎت دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﺣﻘوق ﭘﺎﯾﻣﺎل ﺷده ﯾک زن آﮔﺎه و ﺷﺟﺎع اﻓﻐﺎن
ﻧﻣودﻧد .و اﯾن ﯾک ﺻﻔﺣﻪ درﺧﺷﺎن ﺣﯾﺎت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﺷﻣﺎرﻣﯾﺮود ﮐﻪ ﻣﺎﯾﻪ
اﻓﺗﺧﺎر ﺷﻣﺎ وﺧﺎﻧواده وﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ودر ﯾک ﮐﻼم ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در
ﻗﺮن  ٢١ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷود.
ﻣﺗﻧﯽ ﮐﻪ درآن ﺷﻣﺎ ﻋﻠت اﻋﺗﺻﺎب ﺧود را اظﮫﺎر ﮐﺮده اﯾد ،ﻧﯾﺰﺑﯾﺎﻧﮔﺮ
اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﺷﻣﺎ زﻧﯽ ﺳﺧت ﺑﺎ ﻋﺰم و ﻣﺑﺎرزی ﻧﺗﺮس وﺿد زورﮔوﺋﯽ وﺿد ﺑﯽ
ﻋداﻟﺗﯽ وﺿد ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن وﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران وﻓﺳﺎد
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 ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ
ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮫﯾم در ﺧﺎﻧﻪ اش دﯾدﯾم ،و ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎ را در ﺑﺎرۀ او ﺧواﻧدﯾم،ﻣﺛل آب
ﺳﺮدی ﺑود ﮐﻪ ﺑﺮﺳﺮﻣﺎ رﯾﺧﺗﺎﻧده ﺷد .آن ھﻣﻪ اﻣﯾدھﺎ وﺧوﺷﺑﯾﻧﯽ ھﺎ ﮐﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ
ﺷﻣﺎ داﺷﺗﯾم ﻣﺛل ﺷﯾﺷﻪ ﺑﺮﺳﻧگ ﺧورد و ﺑﻪ ﯾﺄس و ﻧﺎاﻣﯾدی ﻣﺑدل ﮔﺷت .آﺧﺮ
ﺧواھﺮﻣن ،ﻣﮔﺮ ﺷﻣﺎ ﺑﺮﺿد ﺑﯽ ﻋداﻟﺗﯽ دﺳﺗﮔﺎه ﻓﺎﺳد ﺣﮐوﻣت ﺣﺎﻣدﮐﺮزی دﺳت
ﺑﻪ ﻣﺑﺎرزه واﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ ﻧﺰده ﺑودﯾد؟ ﻣﮔﺮداد و ﻓﺮﯾﺎدی ﮐﻪ ﺷﻣﺎ و دوﺳﺗﺎن
ﺗﺎن از طﺮﯾق رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺑﺮاه اﻧداﺧﺗﻪ ﺑودﻧد ،ﺷﮐﺎﯾت از دﺳت زورﮔوﯾﺎن
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
ﻣﻼﻣﻌﻧوی ﺑود؟ ﻣﮔﺮ ھﻣﯾن ﻣﻼﻣﻌﻧوی ﻧﺑود ﮐﻪ ﻓﯾﺻﻠﮥ ﻣﺣﮐﻣﮥ اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ وﺣﮐم
ﻣﺣﮐﻣﮥ اﺳﺗﯾﻧﺎف وﺗﺎﺋﯾد ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ راﻗﺑول ﻧﮐﺮد؟ اﯾن ﻣﻼ ﻣﻌﻧوی ﭼﻪ ﮐﺎره ﺑود
ﮐﻪ زور ﺳﺗﺮه ﻣﺣﮐﻣﻪ و زور رﺋﯾس ﺟﻣﮫور ﺑﻪ او ﻧﻣﯽ رﺳﯾد؟ ﻣﻌﻠوﻣدار ھﯾﭻ
ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﻪ او اﯾن ھﻣﻪ ﻗدرت را ﻧداده ﺑود ،ﺑﻠﮐﻪ او اﯾن ﻗدرت را از
ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮫﯾم ﻣﯾﮔﺮﻓت ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯾﭻ دﺳﺗور رﺋﯾس ﺟﻣﮫور وﻗﻊ ﻧﻣﯽ ﮔذاﺷت ،ﺗﺎ
اﺷﺎره و ﺗﺎﺋﯾد ﻗﺳﯾم ﻓﮫﯾم ﻧﻣﯽ ﺑود .ﭘس ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﺣق ﺷﻣﺎ وﺣق ھﺰاران ﻣظﻠوم
دﯾﮔﺮ را ﭘﺎﯾﻣﺎل ﮐﺮده ﺑود ،ھﻣﯾن ﻣﺎرﺷﺎل ﻓﮫﯾم ﺑود ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اش رﻓﺗﻪ
وﻋﮐس ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺗﻪ اﯾد .واﮐﻧون آن ﻋﮐس را در ﻓﯾﺳﺑوک ﮐﺷﯾده اﯾد واز
دوﺳﺗﯽ وھﻣﻧواﺋﯽ ﺧودﺑﺎ وی ﺣﺮف ﻣﯾﺰﻧﯾد.
ﺑﻪ ﻧظﺮﻣن،اﯾن ﮐﺎرﺗﺎن،ﻣﺛل آن ﺑود ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺷﮫﺮت وﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﯽ ﮐﻪ در
ﺳطﺢ ﮐﺷور ﺑﺮاﺛﺮ اﻋﺗﺻﺎب ﻏذاﺋﯽ  ٢١روزه ورﻓﺗن ﺗﺎ ﮐﺎم ﻣﺮگ ﺑدﺳت آورده
ﺑودﯾد،ﺑﺎ ﻧﺷﺮھﻣﯾن ﻋﮐس ،آن را ﺑﺮﺑﺎد دادﯾد وﺗﺎرﯾﺦ ﺧود را ﺳﯾﺎه ﺳﺎﺧﺗﯾد،ﺧود را
دوﺳت وھﻣﻧواو و ھم راز ﺑﺎ ﯾﮐﯽ از ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ واﻧﻣود ﮐﺮدﯾد.آﺧﺮ ﻣﮔﺮ
ﻧﻣﯽ داﻧﺳﺗﯾد ﮐﻪ در ﺗﻣﺎم ﮔﺰارش ھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎظﺮﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ،او
ازﺧطﺮﻧﺎک ﺗﺮﯾن ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ ﺛﺑت وﺿﺑط ﺷده اﺳت ،واﯾن ﺳﺧﻧﯽ اﺳت
درﺳت وﺑﺮﺣق و ﻣﺮدم ﮐﺎﺑل ﺷﺎھد ﻋﯾﻧﯽ ﺟﻧﺎﯾﺎت او و ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺟﻧﮔﯽ
ﭼون  :ﺧﻠﯾﻠﯽ ،ﻣﺣﻘق ،ﺳﯾﺎف  ،ﺣﮐﻣﺗﯾﺎر ،رﺑﺎﻧﯽ ،اﺳﻣﺎﻋﯾﻠﺧﺎن ،ﻋطﺎﻣﺣﻣد ﻧور،
ﺟﻧﺮال دوﺳﺗم در ﺳﺎﻟﮫﺎی ١٩٩٦- ١٩٩٢اﺳﺗﻧد .اﻟﺑﺗﻪ اﯾن ﺑﻪ ﻣﻌﻧﺎی آن ﻧﯾﺳت ﮐﻪ
ﺟﻧﺎﯾﺗﮐﺎران ﺧﻠﻘﯽ و ﭘﺮﭼﻣﯽ ﮐﻣﺗﺮ از اﯾﻧﮫﺎ دﺳت ﺷﺎن ﺑﻪ ﺧون ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
آﻟوده اﺳت.
ﻧﻣﯾداﻧم ﺷﻣﺎ ﭼﺮا آن ﻣﻘﺎم و ﻣﻧﺰﻟت و ﻣﺣﺑوﺑﯾﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺑول ﻣﺮگ ﺧود و
رﻧﺞ ﮐودﮐﺎن ﺗﺎن ﺑدﺳت آورده ﺑودﯾد ،ﺑﺎ ﻧﺷﺮ ھﻣﯾن ﻋﮐس ﻣﻔت و راﯾﮔﺎن از
دﺳت دادﯾد .دﯾﮔﺮ ﮐﯽ ﻣﯾﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ در زﻣﺮۀ زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز وﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق ﻣﺮدم
ﻣظﻠوم ﺳﺧن ﺑﺰﻧد؟ ﯾﻘﯾﻧﺎً طﻌﻧﻪ و ﭘﯾﻐور ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧدان وﺧﺎﻧواده ﺧود در
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ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻣﺎﺋﯽ ﮐﺮدﯾد ،ﮐﻪ ﮐﺎش ﭼﻧﯾن ﻧﻣﯾﮐﺮدﯾد .ﻣن و آﻧﮫﺎﺋﯽ ﮐﻪ در ﺣﻣﺎﯾت از ﺷﻣﺎ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧوﺷﺗﻪ اﯾم وﺷﻣﺎ را ﺑﻪ ﺣﯾث ﯾک زن ﻣﺑﺎرز و ﺷﺟﺎع و ﻣداﻓﻊ ﺣﻘوق
ﻣظﻠوﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺗﺎﯾش ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑودﯾم و داﻧﺷﻣﻧدی ﭼون داﮐﺗﺮ ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﮐﺎظم ،
ﺿﻣن ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻧوﺷﺗﻪ ﺑود :ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺑﻧﺎم ﺷﻣﺎ ﻣﺳﻣﯽ ﺧواھد ﮐﺮد ،وﺳﺎﯾﺮ
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﻓﮐﺮ ﻣﯾﮐﻧم ھﻣﮔﯽ در ﻓﮐﺮ اﺻﻼح ﻏﻠط ﻓﮫﻣﯽ ﺧود در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻣﺎ
اﺳﺗﻧد و ﺑﻪ ﻧﺣوی از ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎی ﺧود ﭘﺷﯾﻣﺎن و در ﺻدد ﭘس ﮔﺮﻓﺗن ﺳﺧﻧﺎن ﺧود
ﺧواھﻧد ﺑﺮ آﻣد.
ای ﮐﺎش اﯾن ﻋﮐس ﺷﻣﺎ ﺑﺟﺎی ﻓﮫﯾم ﺑﺎ ﺣﺿﺮت ﻣﺟددی ﻣﯽ ﺑود ﮐﻪ دوﺑﺎر
ھﻧﮔﺎم ﻋﯾﺎدت ﺷﻣﺎ در ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎ دﯾده ﺷد وھم ﻣﻧﺣﯾث ﯾک روﺣﺎﻧﯽ ﺳﺮﺷﻧﺎس در
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ھﯾﭼﮐس ﺑﺮاﯾن ﻣﻼﻗﺎت اﻋﺗﺮاﺿﯽ ﻧﻣﯾﮐﺮد وﻟﯽ اﮐﻧون ھﺮﮐس
ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮔوﯾد ﮐﻪ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﺟﺮﻣﯾن ﺟﻧﮔﯽ و ﻧﺎﻗﺿﯾن ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻣﺎت
ﺑﻠﻧد دوﻟﺗﯽ ﻟﻣﯾده اﻧد ،ﭼﻧﯾن ﻧﺷﺳت و ﺑﺮﺧﺎﺳت ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻪ اﯾد واﯾن ﺑﺮای ﯾک
ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻋﯾب ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود .ﻣﺎ ﻧﻣﯾداﻧﯾم ﻣوﻗف دوﻟﺗﯽ ﺷﻣﺎ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭼﯾﺳت ﮐﻪ ﻗﺑل از ھﺮﮐس دﯾﮔﺮ ،دﺳت ﺑﻪ اﯾن ﺧود ﻧﻣﺎﺋﯽ ﺑﯾﮫوده
زدﯾد و ﺷﮫﺮت ﻧﯾک ﺧود را ﺗﺑﺎه ﮐﺮدﯾد.
ﻣﯾداﻧم اﯾن ﻧﺎﻣﻪ ام ﺑﺮاﯾت ﺧوش ﺗﻣﺎم ﻧﺧواھد ﺷد،وﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﯾد ﮐﻪ اﯾن را
ﺑﺧﺎطﺮ ﻣﺣﺑت و اﺧﻼﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻣﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﯾک زن ﺑﺎ ﺷﻌور و ﺑﺎ ﻓﮫم داﺷﺗم،
ﻧوﺷﺗﻪ ام ﺗﺎ آﻧﺮا ﺑﺧواﻧﯽ و ﻟﺣظﻪ ﯾﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻓﮐﺮ ﮐﻧﯾد ﮐﻪ ﭼﮔوﻧﻪ از اوج ﻗﻠﮥ
اﺣﺗﺮام زﻧﺎن ﻣﺑﺎرز و ﻧﯾک ﻧﺎم ﺑﺧﺎطﺮ ھﯾﭻ ،ﺳﻘوط ﮐﺮدﯾد  .ﺧﺗم
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شيرين نظيری،فعال حقوق زنان افغانستان
ﺧﺎﻧم ﺷﯾﺮﯾن زن ﺑﺎ اﺣﺳﺎس و ﭘﺮ ﮐﺎر
از اوان ﻧوﺟواﻧﯽ در ﻣورد ﺣﻘوق زن ﮐﻪ
ﭘﺎﻣﺎل دﺳت ﺧﺷن ﻣﺮد ﺳﺎﻻر در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻘب ﻣﺎﻧده ﻣﺎ اﺳت ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯾت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
و از ﺧود آﺛﺎری ﺑﺮازﻧده ﯾﯽ را ﺑﺮای ھﻣﯾﺷﻪ
ﺑﯾﺎد ﮔﺎر ﮔذاﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ ﻋﺑﺎرﺗﻧد.
ً
ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
اــ "ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت
"
" -٢ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن درﺳده ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﻪ"
"-٣ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن ﻧو "
" -٤ﮔﻧﺟﯾﻧﻪ ھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ از ﺳﺮ زﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن"
ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر ﻣﺟﻠﮥ زن در وﻧﮐوور ﮐﺎﻧﺎدا )آﻗﺎی اﻣﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮ(ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﯾﯽ ﺑﺎ
وی اﻧﺟﺎم داده ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ وﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺳﺎﯾت ﻣوج
ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده  ،آﻧﺮا از ﻧظﺮﻣﯾﮔذاراﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ روش ﮐﺎر وﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﯾت
ھﺎی اﯾن ﺧﺎﻧم ﮔﺮاﻣﯽ ﺑﮫﺗﺮ آﺷﻧﺎ ﺷوﯾم.
ﭘﺮﺳش :ﺧﺎﻧم ﺷﯾﺮﯾن ﻧظﯾﺮی ،آﻏﺎز ﮐﺎر ﺷﻣﺎ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﮔﺎرش و ﻣﻘﺎﻻت
از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮوع ﺷده اﺳت؟
ً
ﻣﺟﻠﻪ وزﯾن زن را ﺑﻪ زن
ﻧﺧﺳت ازھﻣﻪ اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﻪ دھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮔﺮد
ﻓﺮھﯾﺧﺗﻪ وﻧﯾﮐوﺗﻔﮐﺮﺑﺎﻧو ﺷﻔﯾﻘﻪ ﻧورزی ﻣدﯾﺮﻣﺳؤول ﻣﺟﻠﻪ زن ،ﺑﺷﻣﺎ و
ﺳﺎﯾﺮاﻧدرﮐﺎران وﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدان ﻣﺟﻠﻪ ﺗﺑﺮﯾک و ﺗﮫﻧﯾت ﮔﻔﺗﻪ و ﻣوﻓﻘﯾت ھﺎی ﻣﺰﯾد
ﺑﺮای ﺗک ﺗک ﺗﺎن آرزو ﻧﻣﺎﯾم.
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ﭘﺎﺳﺦ :ﻧوﺷﺗن را ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎﺋﺮ اﺷﺧﺎص از دوره ﻟﯾﺳﻪ ﺷﺮوع ﻧﻣودم و
ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎر ھﺎﯾم ﻧوﺷﺗن ﺑﻪ دﻓﺗﺮ ﺧﺎطﺮات ھﻣﺻﻧﻔﺎﻧم  ،ﺟﺮﯾده دﯾواری ﻣﮐﺗب و
ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻪ ازﺳوی آﻣوزﮔﺎر زﺑﺎن دری ﺑﺮاﯾﻣﺎن داده ﻣﯽ ﺷد .اﻣﺎ ﺑطور ﺟدی و
ﻣﺳﺗﻣﺮ ﺑﻌد ازﺧﺗم ﺗﺣﺻﯾﻼت ﮐوﺷﺷﯽ زﯾﺎدﺗﺮدرﯾن ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ ﺧﺮچ دادم .اﺑﺗداء
ﺑﻪ ﺷﯾ ً
وه ﮐوﺗﺎه ﻧوﯾﺳﯽ "،ﺗﮫﯾﻪ ﮔﺰارش ھﺎی ﮐوﺗﺎه ،ﭘﯾﺎم ھﺎ ،ﺑﯾﺎﻧﯾﻪ ھﺎ،رھﻧﻣود ھﺎ
ﻣواد ﺳﯾﻣﯾﻧﺎری و داﺳﺗﺎن ھﺎی ﮐوﺗﺎه ﮐﺎرﮐﺮدم رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ اﯾن ﺷﯾوه ﭘﯾﺷﺮﻓﺗﻪ ﺗﺮ
ﺷد و اﯾﺟﺎب ﮐﺎر زﯾﺎد و ﻣدت طوﻻﻧﯽ ﺗﺮراﻧﻣود و ﺳﺮاﻧﺟﺎم ﻧوﺷﺗﻪ ھﺎ ،راه ھﺎی
طوﻻﻧﯽ ﺧود را ﭘﯾﻣوده و ﺑﻪ ﯾک ﮐﺗﺎب ﻣﺑدل ﺷدﻧد .ﻣﺳﺗﻠﺰم ﯾﺎدآورﯾﺳت ﮐﻪ اﯾن
ﭘﺮوﺳﻪ ﺧﯾﻠﯽ طوﻻﻧﯽ و ﺑﺎ ﻓﺮازو ﻓﺮود ھﺎﺋﯽ ھم ھﻣﺮاه ﺑوده اﺳت.
ﭘﺮﺳش  :ﮐﺗﺎب اول ﺗﺎن ﺗﺣت ﭼﻪ ﻋﻧوان ﭼﺎپ و ﻧﺷﺮﺷده اﺳت؟ طﺮف
ﺗوﺟﻪ ﺷﻣﺎ در اﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﯽ ھﺎ اﻧد.؟
ً
ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﭘﺎﺳﺦ :ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺗﺎب ﻣن ﺗﺣت ﻋﻧوان " ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت
" ﺑﻪ ﻧﺷﺮرﺳﯾده اﺳت وﻣﺧﺎطﺑﺎن ﻣن درﯾن ﮐﺗﺎب ﺟواﻧﺎن و ﻧو ﺟواﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰی
ﮐﺷورم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﭘﺮﺳش :اﻧﮔﯾﺰه ی ﻧﺷﺮ اﯾن ﮐﺗﺎب ﭼﯾﺳت؟ در ﮐﺟﺎ ﻧﺷﺮ ﺷده اﺳت؟
ﻏﺮض اﺳﺗﻔﺎده ﺟواﻧﺎن ﻣﺷﺗﺎق ﺑﻪ ﭼﻧﯾن اﺛﺮی ﺑداﺧل ﮐﺷور ﮔﺳﯾل ﺷده اﺳت ﯾﺎ
ﻧﻪ؟
ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﺑﺗﻪ ھدف از ﻧوﺷﺗن ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﻪ ذھن ﻧﺳل ﺟوان ﮐﺷورم را
ﮐﻪ ﺳﺎل ھﺎ درﺗﺣت ﺟﻧگ و ﺣوادث ﻧﺎﮔوار آن ﺳﺮﮔﺮدان ﺑود ﻣﻧﺳﺟم ﺳﺎﺧﺗﻪ و
ﮐﺗﺎب ﺧوان ﻧﻣﺎﯾم .ﺑﻧﺎء ﺑﻪ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،در طﺑﻊ و ﻧﺷﺮ اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ از ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺗﺮﯾن
ﮐﺎﻏذ و رﻧگ ھﺎی ﻣﺗﻧوع اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودم .ﮔﺮﭼﻪ ﺧودم را ﻧوﯾﺳﻧده ﻧﻣﯽ داﻧم؛ وﻟﯽ
ﯾک ﻣﺎدر ھﺳﺗم ،ﻣﺎدری ﮐﻪ دوﺳت دارد ﻧﺳل ﺟوان ﻣﯾﮫن اش ﮐﺗﺎب ﺑﺧواﻧﻧد و
ﮐﺳب ﻋﻠم ﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ آﯾﻧده درﺧﺷﺎﻧﯽ داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد و ﺗﻣﺎم ﻗﺿﺎﯾﺎی ﻧﺎﮔوار ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﺎﻧﺮا ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎزﻧﮔﺮﯾﺳﺗﻪ و ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﺮﺧورد ﺳﺎﻟم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد .درراﺑطﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳش ﺟﺰء دﯾﮔﺮﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﻪ ھﻣًﻪ ﮐﺗﺎب ھﺎ را درﮐﺎﺑل ﭼﺎپ ﻧﻣوده ام و
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ﺗوﺳط ﻧﺎﺷﺮم در ﺳﺮاﺳﺮﮐﺷور ارﺳﺎل ﺷده اﺳت .ھدف ﻣن اﯾن ﺑود ﮐﻪ ﭘول
ﭼﺎپ آن ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ ﻧﺷود و ﺑﻪ ھﻣوطن ﺧودم در وطﻧم ﺗﻌﻠق ﮔﯾﺮد و ھم ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده
ﺟواﻧﺎن در داﺧل ﮐﺷور ﻗﺮار ﮔﯾﺮﻧد .زﯾﺮا ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ درﺧﺎرج ﮐﺷور اﻣﮐﺎﻧﺎت
زﯾﺎدﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺗﺮس دارﻧد .ﺑﻪ ھﻣﯾن آرزوﻣﻧدی ً
ھﻣﻪ ﮐﺎرھﺎ را در داﺧل ﮐﺷورم ﺑﻪ
اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾدم  .اﮐﻧون ﻣﯽ ﭘﺮدازم ﺑﻪ ﺟﺰء ﺑﻌدی ﺳوال ﺗﺎن .اﻧﮔﯾﺰه اﯾﮐﻪ ﺑﺎﻋث
ﺷد ﻣن اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ را ﺑﻧوﯾﺳم  .ﯾﮐﯽ ﻋدم دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺧودم ﺑﻪ ﭼﻧﯾن آﺛﺎر درآوان
ﻧوﺟواﻧﯽ وﺟواﻧﯽ ام ﺑود .دوم ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽ ھﺎ و ﮐﻣﺑودی ھﺎی ﻓﺮاوان ﮐودﮐﺎن
وﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﮐﺗب ،ﮐﺗﺎب ،آﻣوزﮔﺎران ورزﯾده ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ،ﻣوزﯾم ھﺎ،
ﺳﯾﻣﯾﻧﺎرھﺎ ،ﮐﻧﻔﺮاﻧس ھﺎ ،ﮐﻣﭘﯾوﺗﺮو اﻧﺗﺮﻧت .اﯾن ھﻣﻪ ﻧﺑود ھﺎ ﺑﺎری روی ﺷﺎﻧﻪ
ھﺎﯾم ﺷد وﻣن را وادارﺳﺎﺧت ﺗﺎ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯽ را ﺑﻧوﯾﺳم .آرزو داﺷﺗم ﮐﻪ
از ﻧﺰدﯾک ﮐﻣﺑودی ھﺎی ﺟواﻧﺎن را ﺑداﻧم و روی آن ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﻧﺑﺷﺗﻪ ﮐﻧم ﺑدﯾن
ﻣﻧظور ﭘﯾش از ﻧوﺷﺗن اﯾن آﺛﺎر ﺳﻔﺮی ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﻣودم و درﺑﯾش از ده
ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺗﺎب ﻓﺮوﺷﯽ در ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﺳﺮزدم و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧظﺮی ﻋده ﻣﺣدودی
ازﻣﺣﺻﻼن داﻧﺷﮔﺎه ﮐﺎﺑل را درزﻣﯾﻧﻪ ﺟوﯾﺎ ﺷدم .ازﯾن ﺳﺑب ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗم ﮐﻪ ﺣد
اﻗل ﮐﻣﺑودی و ﯾﺎ ﺧﺎﻟﯾﮔﺎھﯽ ﮐوﭼﮐﯽ را ﭘﺮ و دﯾن ﺧود را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎدر وطن
اداء ﻧﻣﺎﯾم وازﯾن طﺮﯾق ﻣﺻدری ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﺮای ﺟواﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰی ﮐﺷورم ﮔﺮدم.
ﺳوم ،زﻣﺎﻧﯾﮐﻪ ﺑﺎر اول ﭘس از ﺳﻘوط طﺎﻟﺑﺎن ﺑﮐﺎﺑل ﻣﺳﺎﻓﺮت ﻧﻣودم .ﺟواﻧﺎن را
ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ از ﮐﺗﺎب و ﻗﻠم و در ﯾک اﻓﺳﺮده ﮔﯽ ﺑﻌد از ﺟﻧگ ﯾﺎﻓﺗم .آﻧﮫﺎ ﺳﺮاﺳﯾﻣﻪ و ﻧﺎ
آرام ﺑﻪ ﻧظﺮﻣﯾﺮﺳﯾدﻧد .ﺑﺧﺎطﺮ ﺟﻠب اﻓﮐﺎر ﭘت وﭘﺮﯾﺷﺎن ﺷﺎن ﺑﻪ ﻣطﺎﻟﻌﻪ ھم ﭼﻧﺎن
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻧدای دروﻧﯽ ام  ،ﭘس ازﮔذﺷت دوازده ﺳﺎل ،ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ﻗﻠم ،دوﺑﺎره
دﺳت ﺑﻪ ﻗﻠم ﺑﺮدم و اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب ﺧودرا ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﻧوﺷﺗم .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ھﺮ ﭼﮫﺎرﮐﺗﺎب
ام ﺑدون ﺳﺎﻧﺳور و ﺑﺎزﻧوﯾﺳﯽ اﺳت .دﺳت اول ﺗوﺳط ﺧودم و دﺳت دوم
،درﺗﺣت ﭼﺎپ رﻓﺗﻪ اﺳت .
ﭘﺮﺳش :ﻧﺷﺮﯾﻪ دوم ﺷﻣﺎ دارای ﻣﺣﺗوی ﮐدام ﻣوﺿوﻋﺎت و ﻣطﺎﻟب
اﺳت؟
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ﭘﺎﺳﺦ :اﻟﺑﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرم ﺑﻪ ﺟواﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰ اداﻣﻪ دادم و ﮐﺗﺎب دوم ام را ﺗﺣت
ﻋﻧوان " ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن درﺳده ھﺎی ﻣﯾﺎﻧﻪ وﮐﺗﺎب ﺳوﻣم را ﺗﺣت ﻋﻧوان
"ﻋﺟﺎﯾب ھﻔت ﮔﺎﻧﻪ ﺟﮫﺎن ﻧو " ﻧوﺷﺗم .ﺣﺎﻻ ھم آﻣﺎده ﺑﮐﺎرھﺳﺗم اﮔﺮﺟواﻧﺎن
ﭘﯾﺷﻧﮫﺎدی ﺗﺎزه ﺋﯽ ﺧود را اراﺋﻪ دارﻧد.ﻣﺎﯾﻠم ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺗﺮﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت را
ﺑﺮاﯾﺷﺎن ﻧوﺷﺗﻪ ودراﺧﺗﯾﺎرﺷﺎن ﺑﮔذارم.
ﭘﺮﺳش :ﻣطﺎﻟﻌﻪ را از ﮐدام ﺳطﺢ و از ﭼﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده اﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ :اوﻟﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﺧوب ﺧواﻧدم ﮐﺗﺎﺑﯽ آدم ﻓﺮوﺷﺎن ﻗﺮن ﺑﯾﺳت "
ﺟﻧﺎﯾﺎت ﺑﺷﺮ " و ﺑﻪ ﺗﻌﻘﯾب آن ﮐﺗﺎب راﺑﻌﻪ ﺑﻠﺧﯽ ﺑود .درھﻣﺎن وﻗت ﺻﻧف ﺷﺷم
ﻣﮐﺗب ﺑودم .اﯾن ﮐﺗﺎب ھﺎ را ،ﺑﺳﯾﺎر ﺗﺮاژﯾدی ﻧوﺷﺗﻪ ﺑودﻧد و دراﺛﻧﺎی ﻣطﺎﻟﻌﻪ آﻧﮫﺎ
اﺷک ھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن ﺟوان ودﺧﺗﺮان رﯾﺧﺗم و ﺳﻠﺳﻠﻪ اﺷک رﯾﺧﺗن ھﺎﯾم
ﺑﻪ زﻧﺎن و دﺧﺗﺮان ﺟوان ،ﺗﺎ ھﻣﯾن اﮐﻧون ﻧﯾﺰ اداﻣﻪ دارد.
ﭘﺮﺳش :ﭼﻧدی ﭘﯾش ﮐﺗﺎب ﮔﻧﺟﯾﻧﻪ ھﺎی ﻓﺮھﻧﮔﯽ ازﺳﺮزﻣﯾن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را
ﺑﻪ دﺳت ﯾﮐﯽ از دوﺳﺗﺎﻧم دﯾدم .او ازﻣطﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﻓوق اﻟﻌﺎده راﺿﯽ از دﯾد ﻣن
آن ﻧوﯾﺳﻧده ﺋﯽ ﺧوﺷﺑﺧت و ﻣوﻓق اﺳت ﮐﻪ آﺛﺎرش را ھﻣوطﻧﺎن ﻋﺰﯾﺰش ﺑﺎ
ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدی ﺑﺧواﻧﻧد و از ﮐﺎرش ﻣﺳﺗﻔﯾد ﺷده و ﻗدرداﻧﯽ ﮐﻧﻧد .ﻣن درﯾن ﮐﺗﺎب
ﺧود ﯾک ﮐﻣﯽ ﺗﺟﺮﺑﻪ ﺑدﺳت آورده ﺑودم و ھم ﭼﻧﺎن زﺣﻣت زﯾﺎدی ﮐﺷﯾدم ﮐﻪ ﻣﻧظم
و ﻣﺮﺗب ﮐﺎرﻧﻣﺎﯾم وﮐﻣﯽ و ﮐﺎﺳﺗﯽ ھﺎرا ﺑدﺳت ﺧود ﺳﺎﻧﺳور ﻧﻣﺎﯾم .ﺗﺎ ﯾک راﺑطﻪ
ﺧوب ﺑﯾن ﻣن و ﺧواﻧﻧده ﺑﻪ ﻣﯾﺎن آﯾد.
ﭘﺮﺳش :ﺧﺎﻧم ﺷﯾﺮﯾن ﻧظﺮی! درﯾن روز ھﺎ ﻣﺻﺮوف ﭼﻪ ﮐﺎرھﺳﺗﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ :آﺧﺮﯾن ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﮐﻪ ﻧوﺷﺗﻪ ام ،ﯾک ﺑﺎردﯾﮔﺮﺑﺎزﺧواﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم .ﻣﯽ
ﺷود ﯾک ﮐﻣﯽ درﺑﺎره آن ﺑﮔوﺋﯾد؟ اﻟﺑﺗﻪ ﻧﺎم اﯾن ﮐﺗﺎﺑم " زن در ادوار ﻣﺧﺗﻠف ﺗﺎرﯾﺦ
" اﺳت  .اﻣﯾدوارم ﺑﺗواﻧم ﺗﺎ ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﻣﺳﺎل ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧم.
ﭘﺮﺳش :آﺛﺎر ﮐدام ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺰد ﺗﺎن ﻣﺣﺑوب اﺳت؟
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﻪ آﺛﺎری ﮐﻪ ﻣﺗﮐﯽ و ﯾﺎ ﻗﺮﯾب ﺑﻪ واﻗﻌﯾت ﺑوده و ﺑﺎ
اﺳﺗدﻻل ﻋﻠﻣﯽ و ﻣﻧطﻘﯽ اﺳﺗوار ﺑﺎﺷد و ﺧواﻧﻧده ﮔﺎن ﺑﻪ ﺧواﻧدن و ﻣﻔﺎھﯾم آن
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ﻣﺷﮐﻠﯽ ﻧداﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷﻧد و ﺑﻪ ﺳﺎده ﮔﯽ و زﯾﺑﺎﺋﯽ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد .ﻣﺣﺑوب اﻟﻘﻠوب
اﺳت .از ﺧواﻧدن آﺛﺎر ﻣﯾﺮﻏﻼم ﻣﺣﻣدﻏﺑﺎر ،ﻣﺮﺗﺿﯽ راوﻧدی و ﻣﯾﺮﻣﺣﻣد ﺻدﯾق
ﻓﺮھﻧگ و ...زﯾﺎد ﺗﺮ ﺣظ ﻣﯽ ﺑﺮم و درﻋﻧﻔواﻧﯽ ﺟواﻧﯽ آﺛﺎرﺟواد ﻓﺎﺿل را زﯾﺎد
دوﺳت داﺷﺗم .ﺑدون ﺷک درﯾن اواﺧﺮ ﮐﺗﺎب ھﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ھﻣﯾن ﮔوﻧﻪ ﺗوﺳط
ً
درﮔوﺷﻪ ﻏﺮﺑت ام  .ﺗﺎﮐﻧون
ﻣورﺧﯾن ﻣﺎ ﻧوﺷﺗﻪ ﺷده ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ازآﻧﺟﺎﺋﯾﮐﻪ
ﺑدﺳﺗﺮﺳم ﻧﺮﺳﯾده اﺳت  .اﮔﺮدرﯾﻧﺟﺎ ﻧﺎﻣﺑﺮده ﻧﺷده اﺳت .ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺮا
ﻣﻌذوردارﻧد .درﺣﻘﯾﻘت ھﺮﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﯾورﭼﺎپ آراﺳﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود ،ﻧوﯾﺳﻧده درآن
زﺣﻣﺎﺗﯽ زﯾﺎدی را ﻣﺗﻘﺑل ﻣﯽ ﺷود  .ازﻧظﺮﻣن ﻗﺎﺑل اﺣﺗﺮام اﺳت.
ﭘﺮﺳش :ﺣﺎﻻ ﺻﺣﺑت ﻣﺎ درﺑﺎره ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﺷد .ﻣﯾﺗواﻧﯾم ھدف ﻧوﯾﺳﻧده
ﮔﯽ ،ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن را ﺑداﻧﯾم.
ﭘﺎﺳﺦ :اﯾن ﺳوال ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎب وﻗت زﯾﺎد را ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾدﮐﻪ از ﺣوﺻﻠﻪ ﻣﻧدی
زﻣﺎن اﯾن ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ﺑﯾﺮون اﺳت و از ﺳوی ھم ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﻧﯾﺰ از ھﻣدﯾﮔﺮ
ﻣﺗﻔﺎوت اﻧد و ھﺮﯾک اھداف ﻣﺷﺧص ﺧود را دﻧﺑﺎل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد  ،ﻣﻣﮐن ﺑﻪ ﻣﻧظور
ﺑدﺳت آوردن ﭘول وﯾﺎ ھم ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﮐﺳب ﺷﮫﺮت و ﻧﯾل ﺑﻪ ﻣﻧﺎﺻب ﻋﺎﻟﯾﻪ ﺑﺎﺷد.
وﻟﯽ آﻧﭼﻪ را ﻣن درﺑﺎره ﺧود ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺗواﻧم در اﺛﺮ ﻧدای دروﻧﯽ وﯾﺎ ﻧﯾﺎز ﺑﺎطﻧﯽ
ام اﺳت و ﺑﺮای ﭘول ،ﻣﻘﺎم و ﺷﮫﺮت ھﯾﭼﮔوﻧﻪ اھﻣﯾﺗﯽ ﻗﺎﺋل ﻧﯾﺳﺗم .
اﮔﺮﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ،ﮔﻔﺗﻪً ﺷﯾﻠﺮ را ﺑﮐﺎر ﺑﻧدﻧد »:ﺑﺎ ﻣﺮدم زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺳﺮ ﺑﺮ وﻟﯽ
ﻣﺎﻧﻧد آﻧﺎن ﻣﺑﺎش؛ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﺻﺮان ﺧود ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﺑﻧوﯾس ﮐﻪ ﺑدان ﻣﺣﺗﺎج اﻧد ،ﻧﻪ
ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺳﻧدﻧد« .
ﭘﺮﺳش :ﺑﻪ ﺟواﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﯽ رو ﻣﯽ آورﻧد ﭼﻪ ﭘﯾﺎم دارﯾد؟
ﭘﺎﺳﺦ  :در ﻗدم ﻧﺧﺳت ﻣطﺎﻟﻌﻪ زﯾﺎد ﺿﺮوری اﺳت و از ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧود
ﯾﺎد داﺷت ﺑﺮداﺷﺗن  ،ﺑﺧﺎطﺮ ﺳﭘﺮدن ،دﻗﯾق ﻧﮔﺎه ﮐﺮدن ،ﺳﭘس ﻧوﺷﺗن و ﻧوﺷﺗﻪ را
ﭼﻧد ﺑﺎرﺧواﻧدن و اﺷﺗﺑﺎھﺎت را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺮدن و ﺑﻌد ازآن دو ﺳﻪ ﺑﺎرﺧواﻧدن ،
ﺣﻣﺎﯾت و ﺗﺷوﯾق ﺧﺎﻧواده را داﺷﺗن،ھﺮروز ﻧوﺷﺗن ،ﺗﻣﺎم داﺷﺗﻪ ھﺎی ذھن ﺷﺎن
را روی ﮐﺎﻏذ آوردن  ،ﺧوب ﺷﻧﯾدن،ﺧوب اﻧدﯾﺷﯾدن وﺑﻼﺧﺮه ﺧوب ﻧوﺷﺗن.
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ﺳﺎده و روان ﻧوﺷﺗن ،ﻣن ﻓﮐﺮ ﻣﯽ ﮐﻧم ﺑﺮای ھﻣﯾﺷﻪ ﺑﺮاﯾﻣﺎن ﺿﺮوری ﺑﺎﺷد .ھم
ﭼﻧﺎن اﮔﺮ ﻣﺎ ﭘﯾش ازآﻏﺎز ﮐﺎر ﻣﺷوره ھﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺎن ﻗﻠم ﺑدﺳت ،ﺧود داﺷﺗﻪ
ﺑﺎﺷﯾم  ،ﻣوﻓق ﺗﺮ در ﮔﺎم ھﺎی ﺑﻌدی ﺧواھﯾم ﺑود .درھﺮ ﺣﺎل ﺟواﻧﺎن ﻣﺎ ﻧظﺮ ﺑﺎ
ﭘﺷت ﮐﺎری ﮐﻪ دارﻧداز ﻣوﻓق ﺗﺮﯾن و ﻣﺳﺗﻌد ﺗﺮﯾن ﺟواﻧﺎن درروی ﮐﺮه زﻣﯾن
ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﺷوﻧد .ﻣن ﺑﻪ اﯾﺷﺎن اﻓﺗﺧﺎر ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾم و ھﺮﯾﮐﯽ از آﻧﮫﺎ را ﺳﺗﺎره
ھﺎی روﺷن در آﺳﻣﺎن ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﺎن ﻣﯾداﻧم.
ﺗﺷﮐﺮ ﺧﺎﻧم ﺷﯾﺮﯾن ﺟﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺗن ﻣﺻﺮوﻓﯾت ھﺎی زﯾﺎدﺣﺎﺿﺮ ﺷدﯾد
و ﺑﻪ ﺳواﻻت ﻣﺎ ﺟواب دادﯾد.
ﺷﯾﺮﯾن ﻧظﯾﺮی :ازﺷﻣﺎ ژورﻧﺎﻟﺳت ﻓﻌﺎل و ﺑﺎ اﺣﺳﺎس آﻏﺎی اﻣﺎن ﻣﻌﺎﺷﺮ
اظﮫﺎرﺳﭘﺎس واﻣﺗﻧﺎن ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم ﮐﻪ ،در دﯾﺎر ﻏﺮﺑت ﻗﻠم ﺑﺮداﺷﺗﻪ و ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯾن زن
درھﺮ ﮔوﺷﻪ وﮐﻧﺎر ﺟﮫﺎن ﮔﻔت وﺷﻧودی را اﻧﺟﺎم داده و ازﮐﺎرﮐﺮد ھﺎی ﺷﺎن در
ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﻗدرداﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﺋﯾد .اﮔﺮ ﺑﮔوﯾم ﺷﻣﺎری ﺷﺑﯾﻪ ﺷﻣﺎ در ﻣﯾﺎن
ﻓﺮھﻧﮔﯾﺎن ﮐﺷور ﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم واﻧﮔﺷت ﺷﻣﺎر و ﯾﺎ ھم وﺟود ﻧدارﻧد .ﺗﺻور ﻣﯾﮐﻧم
ﮐﻪ اﺷﺗﺑﺎھﯽ را ﻣﺮﺗﮐب ﻧﺷده ﺑﺎﺷم .درھﺮﺻورت زﻧﺎن ﺳﺗم دﯾده ﻣﯾﮫن ﺑﻪ ﺳﻌﯽ و
ﺗﻼش ھﺎی ﺷﻣﺎ ارج ﮔذاﺷﺗﻪ و ﺧود را ﻧﯾﺮوﻣﻧدﺗﺮداﻧﺳﺗﻪ وﺧدﻣﺎت ﺷﻣﺎ را ھﯾﭻ
ﮔﺎھﯽ ﻓﺮاﻣوش ﻧﺧواھﻧد ﻧﻣود  .ﻣوﻓق و ﺳﺮﻓﺮاز ﺑﺎﺷﯾد.
ﻋﻼﻗﻣﻧدان ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻏﺮض اﺧذ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗﺮ در راﺑطﻪ ﺑﻪ آدرس آوای
زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
/http://voiceofwomenafg.blogspot.com
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سپوژمی زرياب نويسنده

ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب ﻧوﯾﺳﻧده دﺧت ﻋﺑداﻟﺮوف ﭘﻧﺟﺷﯾﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ودر ﺳﺎل
 ۱٩٤٩م در ﮐﺎﺑل ﺑﻪ دﻧﯾﺎ آﻣد و در ﺧﺎﻧوادهای ﻧوﮔﺮا و ﻓﺮھﯾﺧﺗﻪ ﺑﺰرگ ﺷد.
ﭘدرش ﻋﺗﯾﻘﻪ ﻓﺮوش ﺑود .او دﺧﺗﺮاﻧش را ﺗﺷوﯾق ﺑﻪ درس ﺧواﻧدن ﻣﯽﮐﺮد.
دورهھﺎی دﺑﺳﺗﺎن و دﺑﯾﺮﺳﺗﺎن را در ﻟﯾﺳﻪ ﻣﻼﻟﯽ" ﺧواﻧده و از داﻧﺷﮔﺎه ﮐﺎﺑل در
رﺷﺗﻪی زﺑﺎن و ادﺑﯾﺎت ﻓﺮاﻧﺳوی داﻧﺷﻧﺎﻣﻪ ﮔﺮﻓﺗﻪ و در رﺷﺗﻪی ادﺑﯾﺎت ﻣدرن از
ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺑﺎ ﻣدرک دوﮐﺗورا ﻓﺎرغ اﻟﺗﺣﺻﯾل ﺷده اﺳت .وی از دوره داﻧشآﻣوزی
ﺑﻪ داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﭘﺮداﺧﺗﻪ و ﺗﺎ ﮐﻧون از او ﻣﺟﻣوﻋﻪ داﺳﺗﺎنھﺎی "ﺷﺮﻧگ ﺷﺮﻧگ
رﻧگھﺎ" و "دﺷت ﻗﺎﺑﯾل" و داﺳﺗﺎن ﺑﻠﻧد ﺑﻪ ﻧﺷﺮ رﺳﯾده و او ھم ﭼﻧﺎن در
ﻣﮐﺗبھﺎی ﻣﻼﻟﯽ و اﺳﺗﻘﻼل ﺗدرﯾس ﮐﺮده اﺳت .ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب ﮐﻪ در آﻏﺎز
"رووﻓﯽ" ﺗﺧﻠص ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻌد از ازدواج ﺑﺎ اﻋظم رھﻧورد زرﯾﺎب ،ﺳﭘوژﻣﯽ
زرﯾﺎب ﺗﺧﻠص ﻣﯽﮐﻧد ".ﺑﻪ ﺑﺎور ﺑﺮﺧﯽ از ﻧظﺮﯾﻪﭘﺮدازان ادﺑﯽ :ﺟﺎﯾﮔﺎه ﺳﭘوژﻣﯽ
زرﯾﺎب در ﻣﯾﺎن داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﺎن اﻣﺮوزﯾن و ﺣﺗﺎ اﺳﺎﺗﯾد رﺷک آوراﺳت.
ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﻧوان داﺳﺗﺎﻧﺳﺮا ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾن ﻣﻘﺎم داﺳﺗﺎن
ﻧوﯾﺳﯽ ﮐﺷور ﺗﮐﯾﻪ دارد و ﮐﻣﺗﺮﯾن ﻧوﯾﺳﻧده را ﻣﯽﺗوان ﺳﺮاغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﮫد و
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ﻣﺳووﻟﯾت دوﮔﺎﻧﻪ دﺳت ﺑﻪ ﻗﻠم داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷد.
ﺗﻧوع دروﻧﻣﺎﯾﻪ داﺳﺗﺎﻧﯽ ،زﺑﺎن داﺳﺗﺎن ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮔﺮدھﺎی داﺳﺗﺎن و
اﻧﺳﺟﺎم ﻣﺿون و ﺷﮔل از دﯾﮔﺮ وﯾﮋهﮔﯽھﺎی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب را
ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب از اﻧدک ﻧوﯾﺳﻧده ﮔﺎن ﻣﺎﺳت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣدرنﺗﺮﯾن
ﺷﮔﺮدھﺎی داﺳﺗﺎنﻧوﯾﺳﯽ آﺷﻧﺎﯾﯽ دارد.
زﺑﺎن ﭘﺎرﺳﯽ را ﺑﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧد و ﻣﺮدم و ﺳﺮزﻣﯾناش را دوﺳت
ﻣﯽدارد .اﯾن ﺗﻌﮫد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدم و ھﻧﺮ ﻧوﯾﺳﻧدهﮔﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از داﺳﺗﺎنھﺎﯾش
ﺗﺟﻠﯽ دارد .ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب در داﺳﺗﺎن ھﺎﯾش ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻪ ﻣﺎ و ﻣﺻﺎﯾب ﻣﺎ،
ﻣﺎ را آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺳﺎزد و ﭘﯾوﻧد ھﻧﺮی و ﮔﻔﺗﮔو ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻧد ﺑﻠﮐﻪ اﯾن ﻣﺻﺎﯾب و
رﻧﺞھﺎ را در ﺗﻣﺎﻣﯾت اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺻوﯾﺮ ﻣﯽﮐﺷد و ﺑوﻣﯽﺗﺮﯾن ﻧﺎمھﺎ ،رواﯾتھﺎ،
رﻧﺞ ھﺎ و ھوﯾت ﻣﺎ را در ﻗﺎﻟب ﻣﻌﺎﺻﺮﺗﺮﯾن ﺷﮔﺮدھﺎی داﺳﺗﺎنﭘﺮدازی ﺟﺎوﯾداﻧﻪ
ﻣﯽﺳﺎزد.
از ھﻣﯾن رو ﯾک ﺗن از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی ﺳﭘوژﻣﯽ زرﯾﺎب را
در ﮐﻧﺎر ﺧﻠﯾﻠﯽ و ﻣﺟﺮوح ﯾﮐﯽ از ﺑﺰرﮔﺗﺮﯾن ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﺷﻣﺮده
اﺳت .ﻗﻠﻣش ﺗواﻧﺎ و ﺧﻼﻗﯾت ادﺑﯽاش ﺷﮔوﻓﺎ ﺑﺎد!

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٣٢٣

شکريه بارکزی،مدافع سرسخت دموکراسی وحقوق زنان

شکريه بارکزی،نمايندۀ مردم کابل در پارلمان
ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ،درﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾﮐﯽ از ﭼﮫﺮه ھﺎی ﻣطﺮح اﺳت.
او ﯾﮐﯽ از زﻧﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮده ،آﮔﺎه وﺻﺎﺣب ﻧظﺮو ﻗﻠﻣﺑدﺳت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت.
وی ﻣداﻓﻊ ﺳﺮﺳﺧت دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﺣﻘوق زﻧﺎن وﺳﺧﻧور ﻓﺻﯾﺢ ﮐﻼم اﺳت
وﻋﻼوه ﺑﺮزﺑﺎﻧﮫﺎی ﻣﻠﯽ ﭘﺷﺗو ودری ﺑﺮزﺑﺎن اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﻧﯾﺰ ﻣﺳﻠط اﺳت ودر ھﺮﺳﻪ
زﺑﺎن ﭼﻧﺎن ﺻﺎف و ﺑﯽ وﻗﻔﻪ وﺑدون اﺷﺗﺑﺎه دﺳﺗوری ﺻﺣﺑت ﻣﯾﮐﻧد ﮐﻪ ﮔوﺋﯽ
ھﺮﺳﻪ زﺑﺎن ﻣذﮐور ،زﺑﺎن ﻣﺎدری وی اﺳت .اﯾن دراﯾت و ذﮐﺎوت وھوﺷﻣﻧدی از
ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎی وی ﮐﻪ در ﺗﻠوﯾﺰﯾوﻧﮫﺎ و رادﯾوھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ ﺻورت ﮔﺮﻓﺗﻪ
وﻣﯾﮔﯾﺮد ،ﺑﻪ وﺿﺎﺣت دﯾده ﻣﯾﺷود .ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ﺑﺣﻳث ﻣؤﺳس اﻧﺟﻣن زﻧﺎن
ژورﻧﺎﻟﯾﺳت اﻓﻐﺎن ،رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮥ زﻧﺎن آﺳﯾﺎ  ،ﻋﺿو ﮐﻣﯾﺳﯾون ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون
اﺳﺎﺳﯽ  ،ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺮدم دردوره ﭘﺎﻧﺰدھم وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ،ﻣدﯾﺮﻣﺳﺋول ھﻔﺗﻪ ﻧﺎﻣﻪ آﺋﯾﻧﻪ
زن  ،ﺻﺎﺣب اﻣﺗﯾﺎزروزﻧﺎﻣﮥ ﺗﺮﻗﯽ و رﺋﯾس ﺑﻧﯾﺎد ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی  ،اﻳﻔﺎی وظﻳﻔﻪ
ﮐﺮده وﻣﯾﮐﻧد.

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٣٢٤

ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی دﺧﺗﺮ ﺷﻣس اﻟدﯾن ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی از ﺗﺣﺻﯾل ﮐﺮدﮔﺎن
وروﺷﻧﻔﮐﺮان ﻗﻧدھﺎر اﺳت ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۵۱ﺷﻣﺳﯽ در ﺷﮫﺮﮐﺎﺑل ﻣﺗوﻟد ﺷده
اﺳت  .ﻣوﺻوف ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺛﺎﻧوی را در ﮐﺎﺑل ﺑﻪ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﻳده و ﺳﭘس ﺳﻧد
ﻟﯾﺳﺎﻧس را در رﺷﺗﻪ ﺟﻳوﻟوﺟﯽ از ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل در ﺳﺎل  ۱۳۸۲ﺧورﺷﻳدی
ﺑدﺳت آورده اﺳت .وﯾﺎﮐﻧون ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﻣﺮدم دردوره  ١٦وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ ﻣﻳﺑﺎﺷد.
ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس۰۷۰۰۲۸۱۸۶۴ :
اﻳﻣﻳل shukriabarakzai@yahoo.com :

سوء قصد نامردانه عليه شکريه بارکزی:
ﺧﺑﺮﺳوء ﻗﺻد ﻋﻠﯾﻪ ﺧﺎﻧم ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ،در ﺻﺑﺢ اﻣﺮوز ١٦ﻧوﻣﺑﺮ
٢٠١٤در ﮐﺎﺑل ،ﺗﻣﺎم دوﺳﺗﺎن وواﺑﺳﺗﮔﺎن وارادﺗﻣﻧدان وی را ﺑﺷدت ﺗﮐﺎن داد و ﺑﺎ
آﻧﮐﻪ او ازاﯾن ﺳوء ﻗﺻد ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑﺮده ،اﻣﺎ ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ اﻧﺗﺣﺎری ﺑﺣدی
ﺷدﯾد ﺑوده ﮐﻪ ﺑﺎﻋث ﺷﮫﺎدت ﺳﻪ ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ وﺟﺮاﺣت  ٣٢ﺗن ﻏﯾﺮﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﺷﻣول ﺧود ﺧﺎﻧم ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ﮔﺮدﯾده اﺳت.
ﻣﺎ اﯾن ﻋﻣل ﺑﺰدﻻﻧﻪ را ﻋﻠﯾﻪ ﯾک ﺧﺎﻧم داﻧﺷﻣﻧد وﻣداﻓﻊ ﺷﺟﺎع ﺣﻘوق زﻧﺎن
ﻣظﻠوم اﻓﻐﺎن و رﺋﯾس ﻣؤﺳﺳﮥ زﻧﺎن آﺳﯾﺎ،ﻣﺣﮐوم ﻣﯾﮐﻧﯾم وﻧﻔﺮت ﻋﻣﯾق ﺧود را ﺑﻪ
ﻋﺎﻣﻠﯾن وطﺮاﺣﺎن اﯾن ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ اﺑﺮاز ﻣﯾدارﯾم.
ﺑدون ﺗﺮدﯾد ﭘﻼن اﯾن ﻋﻣل وﺣﺷﯾﺎﻧﻪ ﻣدﺗﮫﺎ ﻗﺑل از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی
اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﻣﻧطﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷده ﺑود واﯾﻧک ﻋﻣﺎل اﺟﯾﺮ وﮔﻣﺎﺷـﺗﮥ اﺟﻧﺑﯽ
اﻣﺮوز ﻣوﻓق ﮔﺮدﯾدﻧد ﺗﺎ ﻧﯾﺎت ﺳوء وﻏﯾﺮ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺧود را ﺑﺮﺿد ﯾک ﺧﺎﻧم ﭘﯾﺷﺗﺎز
وﻣداﻓﻊ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وﻓﻌﺎل ﺣﻘوق زﻧﺎن در ﭘﺎرﻟﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻧﺻﮥ اﺟﺮ در
آوردﻧد.
ﺑﺎ آﻧﮐﻪ ﭼﮔوﻧﮔﯽ ﺳوء ﻗﺻد از طﺮف ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻪ اﺷﮐﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
رواﯾت ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ آﻧﭼﻪ ﻣﻌﻠوم وواﺿﺢ اﺳت ،اﯾﻧﺳت ﮐﻪ ﻣوﺿﻌﮔﯾﺮی وطن
ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧم ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی،در ﺣﻣﺎﯾت از ﺣﮐوﻣت وﺣدت ﻣﻠﯽ ﺑﺮھﺑﺮی اﺷﺮف
ﻏﻧﯽ ،وﻧﯾﺰ ﺣﺿور ﭘﺮ رﻧگ ﺷﺎن در ﻣﺻﺎﺣﺑﺎت ﻣﺧﺗﻠف درﭘﺮده ھﺎی ﺗﻠوﯾﺰﯾون

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٣٢٥

ھﺎی داﺧﻠﯽ  ،ﻣﺛل ﺧﺎرﻣﻐﯾﻼن در ﭼﺷم ودر ﻗﻠب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ،اﻋم از داﺧﻠﯽ
وﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯾﺧﻠد و وی را ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه رﺳﯾدن ﺑﻪ اھداف ﺿد ﻣﻠﯽ وﻏﯾﺮ
وطن ﭘﺮﺳﺗﺎﻧﮥ ﺧود ﻣﯾﺷﻣﺎرﻧد ،و ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن دﺷﻣن ﻗﺻد دارد ﺗﺎ ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ ﻋﻧﺎﺻﺮ آﮔﺎه
ووطن ﭘﺮﺳﺗﯽ ﻣﺛل ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی را وادار ﺑﻪ ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ از ﻣوﺿﻊ ﺷﺎن
ﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﻠﮐﻪ ﻣﯾﺧواھد ﺑﺎ اﺟﺮای ﭼﻧﯾن اﻋﻣﺎل ﺑﺰدﻻﻧﻪ وﻧﺎﻣﺮداﻧﮥ ﺧوﯾش  ،دﯾﮔﺮ
ﻋﻧﺎﺻﺮﻣﻠﯽ را ﻧﯾﺰ وادار ﺑﻪ ﺧﺎﻣوﺷﯽ و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی  ،ﻗﻠﻣﺑدﺳت ﺗواﻧﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﻪ در راه آﮔﺎه زﻧﺎن ﮐﺷور و
زﻧﺎن آﺳﯾﺎ،وﻧﯾﺰ ھﻣﺑﺳﺗﮔﯽ ژورﻧﺎﻟﺳﺗﺎن اﻓﻐﺎن ﺳﺎﻟﮫﺎ ﺳت ﮐﻪ ﻗدم ﺑﺮداﺷﺗﻪ اﺳت و
ﻣطﺎﻟب ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد و ﺳودﻣﻧدی را از طﺮﯾق ﻣﺟﻠﮥ آﺋﯾﻧﮥ زن و روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻗﯽ
ودﯾﮔﺮ ﻧﺷﺮات ورﺳﺎﻧﻪ ھﺎی ﺟﻣﻌﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن وﺧواﻧﻧدﮔﺎن ﭘﯾﺷﮐش ﮐﺮده اﺳت.
ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی  ،از ﺟﻣﻠﻪ ﺧﺎﻧم ھﺎی ﭘﯾﺷﺗﺎز،ﻣﺗﻔﮐﺮ و ﺑﺎ داﻧش و آﮔﺎه
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳﺗﮐﻪ از دﻣوﮐﺮاﺳﯽ وآزادی ﺑﯾﺎن وﻣطﺑوﻋﺎت ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯾﮐﻧد .وﺟود
ﭼﻧﯾن ﺧﺎﻧﻣﯽ ﮐﻪ ھم از ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧوردار ﺑﺎﺷد وھم در ﻋﺮﺻﻪ ھﺎی
ﻓﺮھﻧﮔﯽ وﺣﻘوق ﺑﺷﺮ و اوﺿﺎع ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮐﺷور وﮐﺷور ھﺎی ﻣﻧطﻘﻪ آﮔﺎھﯽ داﺷﺗﻪ
وﺻﺎﺣب ﻧظﺮﺑﺎﺷد،و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ھﻣﻪ ﺻﺎﺣب زﺑﺎن ﮔوﯾﺎ وﻣﻧطق ﻗوی و ﺳﺧﻧوری
ﺗواﻧﺎ وﻓﺻﯾﺢ ﮐﻼم در ھﺮ ﺳﻪ زﺑﺎن دری وﭘﺷﺗو اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷد ،در ﮐﺷوری ﻣﺛل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎدر وﮐﻣﯾﺎب اﺳت و ﺳﺎﻟﮫﺎ ﭼﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻧﮫﺎ ﺻﺑﺮ ﺑﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﻣﺎدر
دھﺮ ﭼون ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ،زﻧﯽ داﻧﺷﻣﻧد و ﻓﮫﻣﯾده و ﻓﻌﺎل و ﭘﺮاﻧﺮژی ﺑﺮای
ﺧدﻣﺗﮔﺰاری ﺑﻪ اﻧﺳﺎن واﻧﺳﺎن ھﻣوطﻧش ،ﺑﺰاﯾد.
از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻧون طﺎﻟﺑﺎن  ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را ﺑدوش ﻧﮔﺮﻓﺗﻪ اﻧد،
اﺣﺗﻣﺎل ﻣﯾﺮود ﮐﻪ دراﯾن ﺗوطﺋﻪ دﺳت دﺷﻣﻧﺎن داﺧﻠﯽ دﺧﯾل ﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑﺮﯾن ﻣﺎ از
ﺣﮐوﻣت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،وﻣﺮاﺟﻊ اﻣﻧﯾﺗﯽ ﮐﺷورﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻋﺎﻣﻠﯾن اﯾن ﺟﻧﺎﯾت را
ً
ﺟدا ﺗﻌﻘﯾب وﺳﺮﻧﺦ را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد
ﮐﻪ ﻣﻣﮐن اﺳت ﯾک ﺗوطﺋﻪ اﺳﺗﺧﺑﺎراﺗﯽ ﺑﺎﺷد،
وﻣﺟﺮﻣﯾن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺷﺮﯾت را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﺷور وﻣﺮدﻣﺎن ﺟﮫﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻧﻧد.
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ھﻣوطﻧﯽ ﺑﻧﺎم اﻟف ﺟواﻧﺷﯾﺮاز ﮐﺎﺑل در ﺑﺧش ﻧظﺮﺳﻧﺟﯽ ﭘورﺗﺎل اﻓﻐﺎن
ﺟﺮﻣن روز  ١٦ﻧوﻣﺑﺮ ﻧوﺷﺗﻪ اﺳت ﮐﻪ »:ﺧﺎﻧم ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ،ﻣداﻓﻊ ﺳﺮﺳﺧت
ﺣﻘوق زﻧﺎن  ،ﯾک ﺑﺎﻧوی ﺗﺣﺻﯾل ﯾﺎﻓﺗﻪ ،وﻣداﻓﻊ دﻣوﮐﺮاﺳﯽ و آزادی زﻧﺎن اﺳت.
وی ﺑﺎ ﺟﺮات و ﺷﮫﺎﻣﺗﯽ ﺧﯾﺮه ﮐﻧﻧده ،ﻋﻘﺎﯾدش را اﺑﺮاز ﻣﯾدارد .ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ،
ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺗﺎق اﺳت؛ دوﻟت وﺣدت ﻣﻠﯽ ،ﻗوام ﺑﮔﯾﺮد و ﻣﺷﮐﻼت ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و اﻣﻧﯾﺗﯽ
ﻣﺮدم ﺑﺮطﺮف ﺷود.
ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ،ﻣﺎدر ﭘﻧﺞ ﻓﺮزﻧد و ژورﻧﺎﻟﯾﺳت ﺳﺎﺑﻘﻪ دار اﺳت ،اﻟﺑﺗﻪ ﮔﺎه
ﮔﺎه ،ﺑﺎﻻی ﺷورای ﻋﻠﻣﺎء ﮐﺷور و طﻠﺑﺎن،ﻧﯾﺰ اﻧﺗﻘﺎداﺗﯽ داﺷﺗﻪ اﺳت! اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری
از اھﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺗﺧت ،ﺑﻌﯾد ﻣﯾداﻧﻧد ،ﺣﻣﻠﻪء ﺗﺮورﯾﺳﺗﯽ اﺧﯾﺮ ،ﺑﺮا ﯾن وﮐﯾل وﻟﺳﯽ
ﺟﺮﮔﻪ ،ﮐﺎر طﺎﻟﺑﺎن ﺑﺎﺷد! ھﻣﯾﻧطور،ﯾک اﻧدازه دور از ﺗﻌﻘل اﺳت ﮐﻪ ھﻣﺳﺎﯾﻪء
ﺷﺮﻗﯽ ﻣﺎ درﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎس ،ارﺗﮐﺎب ﭼﻧﯾن ﻋﻣﻠﯽ را ﺗﺟوﯾﺰ و ﺗﺮﻏﯾب ﮐﻧد!
ﻣﺮدم ﻣﯾﮔوﯾﻧد ،اﺣﺗﻣﺎل دﺳت داﺷﺗن ھﻣﺳﺎﯾﻪء ﻏﺮﺑﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،در
ﺗﺮورﻧﺎﻓﺮﺟﺎم ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ،وﺟود دارد! در ﻣﺎه ھﺎی اﺧﯾﺮ ،در ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎی
ھﻣﺳﺎﯾﻪء ﻏﺮﺑﯽ  ،ﺑﺮﭼﮫﺮهء زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدری و ﺑﺮﻗﻊ ﻧداﺷﺗﻪ اﻧد ﯾﺎ ﺑﻘول رﺳﺎﻧﻪ
ھﺎ» ﮐم ﺣﺟﺎب« ﺑوده اﻧد ،ﺗﯾﺰاب رﯾﺧﺗﻪ ﺷده اﺳت؛ﻣطﺑوﻋﺎت ﺳﺮﮐﺎری ﮐﺷور
ﻣﺗذﮐﺮه ،ﺑﻪ ﺷدت در ﻣورد » ﺑﯽ ﺣﺟﺎﺑﯽ و ﮐﻧﺳﺮت ھﺎی ﻣوﺳﯾﻘﯽ«در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﺑﺻورت ﻣﺗداوم ،ﺣﺳﺎﺳﯾت ،ﻧﺷﺎن داده اﻧد؛ ﮔوﯾﺎ ﺣﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ،ﺑﺧﺎطﺮ
دﻓﺎع از ﺣﻘوق زﻧﺎن ،ﺗوﺟﻪ ﺑﻪ ھﻧﺮ و داﻧش ﺑوده اﺳت«.
ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی ،از زﻧﺎن ﺻﺎﺣب ﻧظﺮ در ﻣﺳﺎﺋل ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﯾﮐﯽ از
ﻣداﻓﻌﯾن ﺣﻘوق زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .او در واﮐﻧش ﺑﻪ ﻗطﻌﻧﺎﻣﮥ ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی
١
دﯾﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮔﻔت :علمای محترم لطفا ً برکودکان تجاوز نکنيد!
ُ
دﺧﺗرﻧﻪ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه ﺛور ١٣٩٣از ﺳوی اﻣﯾن ﷲ اﻣﺎم ﻣﺳﺟد ﺷﮫر ﻗﻧدز
- ١ﺑرﺷﻧﺎ
ﻣورد ﺗﺟﺎوز ﺟﻧﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﻪ ﺑود .ودر ﻧﮫم ﻣﺎه ﺛور ﺧﺑرﮔـزاری ﺑﺧـدی ﺧﺑـرداد
ﮐﻪ در ﺑﻐﻼن ﮔوش وﺑﯾﻧـﯽ ﯾـک ﻣﻼﺑﺟـرم ﺗﺟـﺎوز ﺑردﺧﺗـر  ١٢ﺳـﺎﻟﻪ ای از طـرف
واﻟدﯾن دﺧﺗر ﺑرﯾده ﺷده اﺳت ﺗﺎ ﻋﺑرﺗﯽ ﺑرای دﯾﮔر ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺎﺷد .ﺗﺻﺎوﯾر اﯾـن ﻣـﻼ
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ﺷورای ﻋﻠﻣﺎی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در اواﯾل ﻣﺎرچ  ٢٠١٤ﮔﻔﺗﻪ ﺑودﻧد :
»تحصيل زنان در کالس مردان در پوھنتونھا وکار زنان در فاتر
دولتی وحتی در پارلمان از نظرشرع نارواست و بايد ممنوع اعالم
شود وکرزی ھم به پيشنھاد آنھا لبيک گفت وکف زد«.
ﺷﮐﺮﯾﻪ ﺑﺎرﮐﺰی ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﮔﺮرادﯾو آزادی دراﯾن ﺧﺻوص ﺻﺣﺑت ﻣﯽ
ﮐﺮد؛ ﮔﻔت :ﺷورای ھﺎی ﻧﺎم 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 .ﺟﮫﺎد اﻓﺿل ﺑﺎ ﻧﻔس اﺳت .وظﯾﻔﮥ ﻋﻠﻣﺎء اﯾن اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﺮدم ﺑﮔوﯾﻧد؛ ﺧون ﻧﺎﺣق ﻧﺮﯾﺰﻧد؛ رﺷوت ﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﮐﻧﻧد؛ از دزدی و ﻏﺎرت و
ﺗﺟﺎوز دﺳت ﺑﮔﯾﺮﯾد .ﮔﻔﺗﺎر ﺗﺎن را ﺑﺎ رﻓﺗﺎرﺗﺎن و ﺑﺎ اﺣﮐﺎم ﻣﻧدرج در ﻗﺮآن
ﺑﺮاﺑﺮﮐﻧﯾد.
ﺧﺎﻧم ﺑﺎرﮐﺰی اﻓﺰود :وﻗﺗﯽ ﮔوش وﺑﯾﻧﯽ زﻧﺎن ﺑﺮﯾده ﻣﯽ ﺷود وﺣق ﮐودﮐﺎن
و ﯾﺗﯾﻣﺎن ﭘﺎﻣﺎل ﻣﯽ ﺷود؛ آن ﮔﺎه اﯾن ﻋﺎﻟﻣﺎن دﯾن ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﻧد؟ ﺑﺮﺧورد ﻋﻠﻣﺎی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺑﻧﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ دارد .ﻣﺮدم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن درطﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل دﻻل ھﺎی دﯾن و
دﯾن
دﻻﻻن ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗدرت ،ﺧﯾﺎﻧت ﮐﺎران ﮐﻪ ﺧون ﺳﻪ ﻣﯾﻠﯾون ﺷﮫﯾد وﻣﻌﯾوب را ﺑﺮﺑﺎد
داده اﻧد ،ﺷﻧﺎﺧﺗﻪ اﻧد.
اﯾن ﻋﺎﻟﻣﺎن دﯾن ھم از اﺣﮐﺎم دﯾن ﺑﯽ ﺧﺑﺮ اﻧد و ھم ازدرک ﻣﺷﮐﻼت ورﻧﺞ
ھﺎی زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﯾﮔﺎﻧﻪ اﻧد .ﭼﺮا اﯾن ﻋﺎﻟﻣﺎن ،ﻣﺮدان را ازﺧﻼﻓﮐﺎری ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﻣﯽ ﺷوﻧد؟ ھدف آﻧﺎن از ﻣﻧﻊ اﺧﺗﻼط زن وﻣﺮد آن اﺳت ﮐﻪ زﻧﺎن ازﺣق
ﮐﺎرﻣﺣﺮوم ﺷوﻧد .ﻣﻼھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺗوﺻﯾﻪ ﮐﻧﻧد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐودﮐﺎن ﺗﺟﺎوز ﻧﮐﻧﻧد .وی
ﻣدﻋﯽ ﺷد ﮐﻪ ﻋﻠﻣﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﮐﻠﯾف دﯾﻧﯽ ﺧود را ﮐﻧﺎر ﻧﮫﺎده اﻧد .آن ھﺎ ﺑﺎﯾد ﺑدون
ﻣوﺿﻊ ﮔﯾﺮی ﺧﺎص ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﺮﺿد ﻓﺳﺎد و رﺷوه و اﻋﺎدۀ ﺣق ﯾﺗﯾم ،ﺧﯾﺮ و

در رﺳــــــــﺎﻧﻪ ھــــــــﺎی ﻋﻣــــــــوﻣﯽ اﻧﻌﮐــــــــﺎس وﺳــــــــﯾﻊ داﺷــــــــت.
-١٦٧٢٢http://www.bokhdinews.af/human-rights/
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زﮐﺎت ،ﺑﺮﺿد ﺧﻼﻓﮐﺎران و ﻏﺎﺻﺑﺎن ﺟﺎﯾدادھﺎ و اﯾﺟﺎد ﻓﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺳﺎﻟم
ﻋﻣل ﮐﻧﻧد).ﮔﺰارﺷﻧﺎﻣﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ١٥،دﻟو ١٣٩٠ش(

ﺧﺑرﮔزاری ﺑﺧدی ﮔزارش ﻣﯾدھد ﮐﻪ:ﻣﻘﺎم ھﺎی ﻣﺣﻠﯽ
در وﻻﯾت ﺑﻐﻼن در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور از ﺑرﯾده ﺷدن ﮔوش ھﺎ و
ﺑﯾﻧﯽ ﯾک ﻣﻼ ﺑﻪ ﺟرم ﺗﺟﺎوز ﺑﻪ ﯾک دﺧﺗر دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺧﺑر
دادﻧد).ﺳﻪ ﺷﻧﺑﻪ  ٠٩ﺛور ( ١٣٩٣
ﺟﺎوﯾد ﺑﺷﺎرت ،ﺳﺧﻧﮔوی
ﻗوﻣﺎﻧداﻧﯽ اﻣﻧﯾﻪ وﻻﯾت ﺑﻐﻼن ﺑﻪ
ﺧﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺧدی ﮔﻔت ̎ :ﮐﺳﯽ ﮐﻪ ﻣﺗﮫم
ﺑﻪ ﺗﺟﺎوز اﺳت ﻣﻼی ﻣﺳﺟدی ﺑوده و
در ﯾک ﻣﺣﻔل ﻣﮫﻣﺎﻧﯽ از ﺳوی
ﺻﺎﺣب ﺧﺎﻧﻪ دو ﮔوش و ﺑﯾﻧﯽ اش
ﺑﺮﯾده ﺷده اﺳت̎.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾن ﻣﻼ ﮐﻪ
ﺳﯾد اﺣﻣد ﻧﺎم دارد ﺑﺳﺗﺮی اﺳت و
ﻣﺎﻣوران ﭘوﻟﯾس اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده دﺧﺗﺮ را ﺑﺎزداﺷت ﮐﺮده اﻧد .ﮔﻔﺗﻪ ﻣﯽ ﺷود اﯾن
ﻣﻼ ،اﺳﺗﺎد ﯾک داﻧﺷﮔﺎه ﺧﺻوﺻﯽ در ﮐﺎﺑل ﻧﯾﺰ اﺳت.
منبع )(-١٦٧٢٢http://www.bokhdinews.af/human-rights/
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ماگه رحمانی؛ من خودم چادری را دور انداختم
)ﻟطﯾف ﻧﺎظﻣﯽ-ﻟﯾﻠﯽ رﺷﺗﯾﺎ(
ﻣﺎﮔﻪ رﺣﻣﺎﻧﯽ،دﺧﺗﺮ ﺳﺮدار اﺣﻣدرﺣﻣﺎﻧﯽ،ﯾﮐﯽ از اﻣﺎﻧﯾﺳت ھﺎی ﭘﺮﺷور
ﺑود ﮐﻪ ﻣدت  ١٧ﺳﺎل را در در زﻧدان ارگ ﺳﭘﺮی ﮐﺮد.

ﺑﮔﻔﺗﮥ ﻟطﯾف

ﻧﺎظﻣﯽ»،ﻣﺎﮔﻪ از اھﺎﻟﯽ ﻧوﺷﺗﻪ و ﺟﺳﺗﺎر ھم ﺑود .ﻧوﺷﺗﻪھﺎی ﭘﺮاﮔﻧدهﻳﯽ ﻓﺮاھم
آورده اﺳت؛ داﺳﺗﺎن ﮐوﺗﺎه ﻧﮔﺎﺷﺗﻪ اﺳت و از ھﻣﻪ ﻧﻳﮐوﺗﺮ ﺗذﮐﺮۀ "ﭘﺮده ﻧﺷﻳﻧﺎن
ﺳﺧﻧﮔو" را ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﮫﺎده اﺳت .ﭘﺮده ﻧﺷﻳﻧﺎن ﺳﺧﻧﮔو ﻧﺧﺳﺗﻳن ﺗذﮐﺮۀ ﺷﺎﻋﺮ زﻧﺎن
ﮐﺷور ﻣﺎﺳت ﮐﻪ اﻗﺑﺎل ﭼﺎپ ﻣﯽﻳﺎﺑد و ﻧوﻳﺳﻧدهاش ﻧﺧﺳﺗﻳن زﻧﯽ اﺳت ﮐﻪ در اﻳن
ﻋﺮﺻﻪ دﺳت ﺑﻪ ﻓﺮاھمآوری ﮐﺗﺎﺑﯽ ﻣﯽزﻧد .از ﺳوی دﻳﮔﺮ ﺳوﻣﻳن ﺗدﮐﺮۀ ﺷﻌﺮی
اﺳت ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔوﻧﮥ ﻣﺳﺗﻘل در ﮐﺷور ﭼﺎپ و اﻧﺗﺷﺎر ﻣﯽﻳﺎﺑد.
ﮐﺗﺎب ،در ﺳﺎل  ١٣٣١از ﺳوی اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﻳﺦ ﭼﺎپ ﺷدهات اﻣﺎ از ﻣﻘدﻣﮥ
آن ﺑﺮ ﻣﯽآﻳد ﮐﻪ در ﺳﺎل  (١٩۴٩) ١٣٢٨ﻓﺮاھم آﻣده اﺳت؛ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﻪ ھﻧوز
ﻧوﻳﺳﻧدهاش ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺷﻳﻧﯽ ﻧﺑوده اﺳت  .ﮐﺗﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ  ١٢٨ﺑﺎﻧوی
ﺳﺧﻧور زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و اﻧﮔﻳﺰۀ ﺗدوﻳن آن را ﭼﻧﻳن ﺑﻳﺎن ﻣﯽدارد:
"ﭼون ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ در اﻳن اواﺧﺮ در ﺑﻳن زﻧﺎن ﺷﺮق و در آن ﺟﻣﻠﻪ زﻧﺎن و
دﺧﺗﺮان وطن ﻋﺰﻳﺰ ﻣﺎ ،ﺟﻧﺑش و ﻧﮫﺿت ﭘدﻳد آﻣده و از طﺮف دﻳﮔﺮ ﺗﺷوﻳق و
ﺗﺣﺮﻳک ﺑﺰرﮔﺎن و داﻧﺷﻣﻧدان ﺑﺮای ﺑﻠﻧدﺑﺮدن ﺳوﻳﮥ اﻳن طﺑﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽرﺳد؛
ﻣوﻗﻊ را ﻣﺳﺎﻋد ﺷﻣﺮده و ﺧواﺳﺗم زﻧﺎن ﺳﺧﻧﮔوی ﻋﺻﺮھﺎی ﮔذﺷﺗﻪ را ﺑﻪ
ھﻣوطﻧﺎن ﮔﺮاﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻣﺎﻳم .ﻟذا ﺑﻪ ﺗدوﻳن و ﺗﺮﺟﻣﮥ ﺣﺎل و ﻧﻣوﻧﮥ ﮐﻼم اﻳﺷﺎن
ﭘﺮداﺧﺗم .اﻣﻳدوارم دوﺳﺗﺎن ﻋﻠم و داﻧش ﺑﺎ ﻣﻼ ﺧظﻪ و ﻣطﺎﻟﻌﻪ اﻳن اﺛﺮ اﺳﺗﻌداد و
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻧظﺮ اﺣﺗﺮام
ﻗﺎﺑﻠﻳت ذاﺗﯽ ﺑﺎﻧوان ﻣﺷﺮق زﻣﻳن را،
و ﺗﻘدﻳﺮ ﻧﮔﺮﻳﺳﺗﻪ ﻣطﻣﺋن ﮔﺮدﻧد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﻣﺗﺮﻳن ﺗوﺟﻪ و اھﺗﻣﺎم اﻳﺷﺎن ،در راه ﺗﻧوﻳﺮ
اﻳن طﺑﻘﻪ ﻋدۀ ﻣﻌﺗﻧﺎﺑﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻧون ﻋﺿو ﻋﺎطل و ﭘﺳﻣﺎﻧدۀ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺮق ﺑﻪ
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ﺷﻣﺎر ﻣﻳﺮوﻧد؛ ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺗﺎده؛ﺑﻪ ھﺮ رﺷﺗﮥ اﻣور زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺮدان دوش
ﺑﻪ دوش و ﻣﺳﺎوﻳﺎﻧﻪ وظﺎﻳف اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ﻣﻠﯽ و طﺑﻳﻌﯽ ﺧوﻳش را اﻧﺟﺎم ﺧواھﻧد
داد" اﻳن ﺗذﮐﺮه ،ﺑﻪ ﺗﺑﻌﻳت از ﺳﻧت ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻳﺎتﻧﮔﺎری ﻣﺗﻌﺎرف ،ﺑﺮ اﺻل دوره
ﺑﻧدی ﺗﺎرﻳﺧﯽ ﻓﺮاھم آﻣده اﺳت .ﻣﺎﮔﻪ در آوان اﺷﺗﻐﺎﻟش در دﻓﺗﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد در ﮐﺎﺑل ،ﺑﺎ ﻳک ﻣﺮد اﻧﮔﻠﻳﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم )راﺑﺮت ﻣﺎﻧﺗﺎﻧو ﺑﺮوس( آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷود و
ﭘس از ازدواج ﺑﻪ ﻣﺳﺎﻓﺮتھﺎی ﮐﺎری ﺷوھﺮش ﺗن ﻣﯽدھد .ﺳودﻣﻧدی اﻳن ﺳﻔﺮھﺎ
در آن اﺳت ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﯽﺷﻣﺎری از ﺳﺮزﻣﻳنھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون ،آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷود و
زﺑﺎنھﺎی ﻓﺮاوان ﻣﯽآﻣوزد) .ﻟطﯾف ﻧﺎظﻣﯽ،دوﯾﭼﻪ وﻟﻪ(٢٠٠٨/٣/١٠ ،

مصاحبۀ ليلی رشتيا با ماگه رحمانی:
پرسش:ﺧﺎﻧم ﻣﺎﮔﻪ رﺣﻣﺎﻧﯽ  ،ﺷﻣﺎ در دو ﺳﺎﺣﻪ ﭘﯾﺷﻘدم ﺑوده اﯾد  ،ﻛﻪ ھﺮ
دو اھﻣﯾت ﺑﻪ ﺳﺰا داﺷﺗﻪ و در ﺣﺎﻓظﻪء اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ادﺑﯽ ﻛﺷور ﻣﺎ درج ﺷده اﻧد.
اﺟﺎزه ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯾد ﭘﺮﺳش ﻧﺧﺳت را ﻧﯾﺰ در ھﻣﯾن راﺑطﻪ ﻣطﺮح ﺳﺎزم  .آﯾﺎ ﻛوﺷش
ﺷﻣﺎ ﺑﺮای روﺷن ﺳﺎﺧﺗن ﻧﻘش زن اﻓﻐﺎن در ﻓﺮھﻧگ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛوﺷش ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺣﻘوق آﻧﺎن  ،از ﯾك ﻣﻔﻛورهء واﺣد  ،ﯾﻌﻧﯽ “ ھوﯾت زن اﻓﻐﺎن " ﻣﻧﺷﺄ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود
ً
ﺗﺻﺎدﻓﺎ در ﯾك ﻣﻘطﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
و ﯾﺎ ﻣﯾﺗوان آﻧﮫﺎ را دو ﻣﻔﻛورهء ﺟدا ﭘﻧداﺷت ﻛﻪ
ھم ﺗﻘﺎطﻊ ﻛﺮدﻧد؟ ﻛداﻣﯾك از اﯾن دو ﻣﻔﻛوره اوﻟﺗﺮ ھﺳﺗﯽ ﮔﺮﻓت؟
ﭘﺎﺳﺦ:ﻣن در ﻣﺎﺳﻛو ﺗوﻟد ﺷده ام .ﺑـﯾﺷﺗﺮ از ﺷش ھﻔﺗﻪ ﻧداﺷﺗم ﻛﻪ واﻟدﯾﻧم
ﻣﺮا ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آوردﻧد .ﺑﻌد  ،وﻗﺗﯽ ﭘدرم ﺑﻪ ﻣﺎﻣورﯾت دﯾـﭘﻠوﻣﺎﺗﯾك در ﺗﺮﻛﯾﻪ
ﻣﻘﺮر ﺷد  ،ﭼﻧد ﺳﺎﻟﯽ را در ﺗﺮﻛﯾﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﺮدم .ھﻣﺎﻧوﻗت ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑﻪ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ و
ﻓﺮاﻧﺳﻪ ﺳﻔﺮھﺎﯾﯽ ﻛﺮدم .در ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﻪ ﻣﺎﺳﻛو ،آﻧﺟﺎ داﺧل ﻣﻛﺗب ﺷدم .ﭘدرم در
ﺳﺎل ) (١٩٣٠در ﻋﮫد ﻧﺎدرﺷﺎه ﺷﮫﯾد ،ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺷت .او در اﻛﺗﺑﺮ ﺳﺎل )
،(١٩٣٢ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن از رﻓﻘﺎﯾش ﻛﻪ ﻣﺧﺎﻟف رژﯾم ﺟدﯾد ﺑودﻧد ،ﺑﻪ ﺟﺮم ﺟﻣﮫوری
ﺧواھﯽ دﺳﺗﮔﯾﺮ ﮔﺮدﯾد .ﺷﻣﺎری از آﻧﺎن اﻋدام ﺷدﻧد و ﺷﻣﺎری در ﻣﺣﺎﺑس ﻛﺎﺑل
ﺑﺮای ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﻣﺣﺑوس ﻣﺎﻧدﻧد و آﻧﺟﺎ ﻓﺮﺳودﻧد .ﭘدرم ﺑﺎ ﭼﻧد ﺗن دﯾﮔﺮ در
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ﻣﺣﺑس ارگ ﺷﺎھﯽ ـ ﻛﻪ ﻧﺳﺑت ﺑﻪ ﻣﺣﺎﺑس دﯾﮔﺮ ﺷدﯾد ﺗﺮ ﻣﺮاﻗﺑت ﻣﯾﺷد  -ﻣﺣﺑوس
ﺑود .در ﻣﺣﺎﺑس دﯾﮔﺮ ﺷﮫﺮ  ،زﻧداﻧﯾﺎن اﺟﺎزهء ﭘﺎﯾواز ھﻔﺗﻪ وار ﺑﻪ ﺷﻣول ھﻣﺳﺮ و
اﻣﺎ در زﻧدان ارگ  ،ﺗﻧﮫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد
دﺧﺗﺮ و ﺑﺎﻗﯽ اﻓﺮاد اﻧﺎث ﺧﺎﻧواده را داﺷﺗـﻧد .و ّ
ذﻛور ﺧﺎﻧواده اﺟﺎزهء ﻣﻼﻗﺎت داده ﻣﯾﺷد.
ﻣن و ﻣﺎدرم در ﺳﺎل ) ، (١٩٣٨ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮﮔﺷﺗﯾم .طﺑﻌﺎً  ،ﻣن ،
ﻓﺎرﺳﯽ را ﯾﺎد ﻧداﺷﺗم .ﭘس از ﺑﺮﮔﺷت  ،ﻣن ﺑﺮای ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺗـن زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ
ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗورات ﻣﯾﺮﻓﺗم .ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗورات ﻛﻪ در ﺣﻘﯾﻘت ﯾك ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪء زﻧﺎﻧﻪ ﺑود
 ،ﺑﺮای دﺧﺗﺮان ﻧﯾﺰ ﻣﻛﺗﺑﯽ داﺷت .دﺧﺗﺮان ﭘس از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل آﻣوزش ﻋﻣوﻣﯽ در
اﯾن ﻣﻛﺗب ،ﭘﺮﺳﺗﺎری و ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﯽ را ﻣﯽ آﻣوﺧﺗﻧد.
ﻣﻛﺗب اﻣﻛﺎن ﺑـﯾﺮون رﻓﺗن از ﺧﺎﻧﻪ و ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ ﺑﺎ دﯾﮔﺮ دﺧﺗﺮان و
ﺧﺎﻧﻣﮫﺎی اﻓﻐﺎن را ﺑﺮاﯾم ﻣﯾﺳﺮ ﺳﺎﺧت  ،زﯾﺮا ﺣﻠﻘﻪء ﻛوﭼك ﺧﺎﻧواده ﭘدری ام
ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳت ﻧﻣوﻧﻪء ﻋﺎم زﻧﺎن اﻓﻐﺎن ﺑﺎﺷد .از اﯾﻧﺮو ﻣﻛﺗب ﺑﺮاﯾم ﺑﻪ ﻣﺛﺎﺑﻪء ﺣﯾﺎت
ﻧوﯾﻧﯽ ﺑود .اﯾن ﺗﻣﺎﺳﮫﺎ در ﻣﻛﺗب  ،زﻣﯾﻧﻪء ﺗوﺳﻌﻪء دﯾدﮔﺎه ﻣﺮا ﻓﺮاھم ﺳﺎﺧت و
اﻣﻛﺎن داد ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾك ﺑﺎ ﺧﺎﻧواده ھﺎی اﻓﻐﺎن ـ از ھﺮ ﻗوم و طﺑﻘﻪ ـ آﺷﻧﺎ ﺷوم و
در ﻧﺗﯾﺟﻪ ﻋﺎدات و ﺳﻧن ﮔوﻧﺎﮔون ﺷﺎن را از ﻧﺰدﯾك ﻣﺷﺎھده ﻛﻧم و راﺟﻊ ﺑﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺣﺎﺻل ﻧﻣﺎﯾم .ﭼﻧﯾن ﺗﺟﺮﺑﻪ و ﺗﻣﺎس ﻣن ﺑﺎ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن
در ﺧﺎرج از ﻣﺣﯾط ﻣﻛﺗب ﻧﺎﻣﻣﻛن ﻣﯾﺑود .از ﺟﺎﻧﺑﯽ ھم رواﺑط دوﺳﺗﺎﻧﻪ و
دواﻣداری ﻛﻪ در ﺣﻠﻘﻪء ﻣﻛﺗب اﯾﺟﺎدﺷد و ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده  ،از ﺑﮫﺗﺮﯾن روﯾداد
ھﺎی زﻧده ﮔﯽ ام ﺑﻪ ﺷﻣﺎر ﻣﯾﺮود.
ً
طﺑﻌﺎ ﺑﻪ آزادی ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺗم و ﺧود را
ﭼون در اروﭘﺎ ﺑﺰرگ ﺷده ﺑودم ،
اﻣﺎ  ،در ﻣﺣﯾط ﻛﺎﺑل ﺧود را دﻓﻌًﺗﺎ ﺗﺣت ﺷﺮاﯾطﯽ
ﺑﺎ ﭘﺳﺮان ﻣﺳﺎوی ﻣﯾداﻧﺳﺗم .و ّ
ﯾﺎﻓﺗم ﻛﻪ ﻧظﺮ ﺑﻪ ﺳﻧن ﻛﺷورم ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮﯾن ﺣﺮﻛﺗم ﺑﺎ ﻗﯾودات ﻣﺧﺗﻠف رو ﺑﻪ رو
ﻣﯾﺷد .در ﻛﺎﺑل  ،ﻧﻪ ﺗـﻧﮫﺎ ﺑﺎﯾد ﺳﺮﺗﺎ ﭘﺎی ﺧود را در ﭼﺎدری )ﻛﻪ ﻣﺰاﺣم ﺣﺮﻛﺎت
ﻋﺎدی ﻣﺎﻧـﻧد راه رﻓﺗن ﻣﯾﺷد و ﺳﺎﺣﻪء دﯾد را ﺗـﻧگ ﻣﯾﺳﺎﺧت ( ﻣﯾـﭘوﺷﺎﻧﯾدم  ،ﺑل
ﺣﺗﯽ اﺟﺎزهء آن را ﻧﯾﺰ ﻧداﺷﺗم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮآﯾم و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺷﺧﺎص ﺧﺎرج
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از ﺧﺎﻧواده ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺗﻪ ﺑﺎﺷم .از اﯾن ﻗﯾودات از ھﻣﺎن اﺑﺗدا ﻣﻧﺰﺟﺮ ﺑودم.
ﻧﻣﯾداﻧﺳﺗم ﭼﺮا ﺧﺎﻧﻣﮫﺎ ﻧﻣﯾﺗواﻧـﻧد ﺑﻪ ﺗـﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮔﺮدش و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و
ﯾﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ﺑﺮوﻧد .ﺑﺮای ﻣن ﻧﻪ ﺗﻧﮫﺎ راه رﻓﺗن ﺑﺎ ﭼﺎدری ﻧﺎراﺣت ﻛﻧـﻧده ﺑود  ،ﺑل
ﻣن اﺳﺎس ھﻣﭼو ﻗﺎﻧوﻧﯽ را ﻣورد ﺳوال ﻗﺮار ﻣﯾدادم .ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ﻣن ﻣﺗوﺟﻪ
ﺷدم ﻛﻪ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن از ﭼﯾﺰھﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮ و ﻣﮫﻣﺗﺮ ﻧﯾﺰ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﻣﺣﺮوم اﻧد .ﻛﺷف
اﯾن ﺣﻘﺎﯾق ﻣﺮا اذﯾت ﻣﯾﻛﺮد ؛ وﻟﯽ اﯾن را ﻧﯾﺰ ﻣﯾداﻧﺳﺗم ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﻐﯾﯾﺮ اوﺿﺎع از
دﺳت ﻣن ﻛﺎری ﺳﺎﺧﺗﻪ ﻧﯾﺳت  ،و اﯾن ﺑﺮ ﯾﺄﺳم ﻣﯽ اﻓﺰود.
ﭘس از ﺳﻪ ﺳﺎل ھﻣﺧﺎﻧﻪ ﮔﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧوادهء ﭘدرم  ،ﻣن و ﻣﺎدرم ﯾك ﺧﺎﻧﻪء
ﺟدا را ﺑﻪ ﻛﺮاﯾﻪ ﮔﺮﻓﺗﻪ و ﺑﻪ آﻧﺟﺎ ﻧﻘل ﻣﻛﺎن ﻛﺮدﯾم .اﯾن ﺣﺮﻛت ﻣﺎ ﺑﺮای ﻓﺎﻣﯾل
ﭘدرم اﻓﺗﺿﺎح آﻣﯾﺰ ﺑود  ،ﭼون زﻧﺎن ﺣق ﻧداﺷﺗـﻧد ﺑدون ﻣﺣﺮم در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﺑـﺑﺮﻧد .از طﺮف دﯾﮔﺮ ﺟدا زﻧده ﮔﯽ ﻛﺮدن ﻣﺎ اﯾﺟﺎب ﻣﯾﻛﺮد ﺗﺎ ﻛﺎرھﺎی روزﻣﺮه
را ﺑدون ﻛﻣك و ﯾﺎری ﻣﺮدی اﺟﺮا ﻣﯾﻛﺮدﯾم ؛ زﯾﺮا ﻣﺷﻛل ﺑود ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺧدﻣت
اﻋﺗﻣﺎد ﻛﺮد .ﺑﻌﺿﺎً  ،ﻣن  ،ﻣﺳﺗﺧدم را ھﻣﺮاھﯽ ﻣﯾﻛﺮدم .اﻛﺛﺮ اوﻗﺎت ﺧودم ھم ﺑﻪ
ﺗﻧﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾداری ﺧوراك و ﺿﺮورﯾﺎت دﯾﮔﺮ ﺑﺎزار ﻣﯾﺮﻓﺗم .در ﻋﯾن زﻣﺎن
ﻣﺎدرم ــ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪء ﺧﺻوﺻﯽ ـــ ﺷﺮوع ﻛﺮد ﺑﻪ ﺗدرﯾس زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی ﺑﻪ
دﺧﺗﺮان ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧواده ھﺎ .ﻟذا او ﻧﯾﺰ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﯾﺑﺎﯾﺳت ﺗـﻧﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪء اﯾن دﺧﺗﺮان
ﺑﺮود .اﻟﺑﺗﻪ در ﺑﺎزﮔﺷت اﮔﺮ ﻧﺎوﻗت ﻣﯾﺑود  ،ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن اﯾن ﺧﺎﻧواده ھﺎ ﻣﺎدرم را
ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻪء ھﻣﺮاھﯽ ﻣﯾﻛﺮدﻧد .در اﺑﺗدا  ،وﻗﺗﯽ دﻛﺎﻧداران ﺧﺎﻧﻣﯽ را ﺗـﻧﮫﺎ در ﺟﺎده
ﻣﯾدﯾدﻧد  ،او را ﺑﺎ ﺳوءظﻧﯽ آﻣﯾﺧﺗﻪ ﺑﺎ ﺗﺣﻘﯾﺮ ﻣﯾﻧﮔﺮﯾﺳﺗـﻧد .ﭘﺳﺎﻧﮫﺎ  ،رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﺑﻪ
رﻓت و آﻣد ﻣﺎ ﺑدون ھﻣﺮاه ﻣﺮد ﺧو ﮔﺮﻓﺗـﻧد و ﺣﺗﯽ در ﺻورت ﻟﺰوم از ﻣﺎ
ﻣﺣﺎﻓظت ھم ﻣﯾﻛﺮدﻧد .
ﭘس از آن ﻛﻪ ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺗورات و ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻪ ﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻣﺎرت ﻧو ﻣﻧﺗﻘل
ﺷد  ،ﺷﺎﮔﺮداﻧﯽ ﻛﻪ آرزو داﺷﺗـﻧد  ،ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗـﻧد ﺑﻪ درس ﺧود اداﻣﻪ ﺑدھﻧد .ﺑﻪ اﯾن
ﺗﺮﺗﯾب ھﺳﺗﻪء ﻣﺮﻛﺰی آﻧﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻌدھﺎ ﺑﻪ ﻣﻛﺗب ﻣﻼﻟﯽ ﻣوﺳوم ﮔﺮدﯾد  ،ﺗﺷﻛﯾل ﺷد.
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ﻣن  ،در ﺳﺎل ) (١٩٤٤ﺑﻪ ﺣﯾث ﻣﻌﻠم زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی و رﯾﺎﺿﯾـﯾﺎت در ﻣﻛﺗب
ً
ﺑﻌﺿﺎ ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺑـﯾوﻟوؤی و ﺟﻐﺮاﻓﯾﺎ را ﻧﯾﺰ ﺗدرﯾس ﻣﯾﻛﺮدم.
ﻣﻼﻟﯽ ﻣﻘﺮر ﺷدم و
در ﺳﺎل )  ( ١٩٤٥اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣﻧﺷور ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد را اﻣﺿﺎ ﻛﺮد و
ﻋﺿو اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﻧوﺑﻧﯾﺎدﮔﺮدﯾد .اﻣﺿﺎی اﯾن ﻣﻧﺷور  ،ﺑﻪ ﻣﻌﻧﯽ ﭘذﯾﺮش ﺗﻌﮫداﺗﯽ
در ﻗﺑﺎل ﺣﻘوق ﺑﺷﺮ ﻧﯾﺰ ﺑود .در ﻧﺗﯾﺟﻪ در طول ﺳﺎل )  ( ١٩٤٦ﻣﺣﺑوﺳﯾن
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻛم ﻛم آزاد ﻣﯾﺷدﻧد .ﭘدرم ﻧﯾﺰ در ﻣﺎه اﻛﺗﺑﺮ ھﻣﯾن ﺳﺎل از زﻧدان آزاد
اﻣﺎ  ،ھﻧوز ھﺮﮔوﻧﻪ اﻗداﻣﯽ ﺑﺮای اﺣﯾﺎی ﻧﮫﺿت ﻧﺳوان دﺷوار ﺑﻪ ﻧظﺮ
ﮔﺮدﯾد .و ّ
ﻣﯾﺮﺳﯾد .ﺑﻪ اﺳﺗﺷﺎرهء ﺣﻛوﻣت وﻗت ﺗـﻧﮫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اﻻﺻل ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدان
اﻓﻐﺎن ازدواج ﻧﻣوده ﺑودﻧد  -ﻣﺎﻧـﻧد ﻣﺎدرم  -اﺟﺎزهء رھﺎﯾﯽ از ﻗﯾد ﭼﺎدری داده
ﺷد.
ﺑﺎ آزادی ﭘدرم  ،زﻧده ﮔﯽ ﻣﺎ ﻛ ً
ﺎﻣﻼ ﺗﻐﯾﯾﺮ ﻛﺮد .در ﻣﺎھﮫﺎی اول ﺧﺎﻧﻪء ﻣﺎ
از رﻓت و آﻣد اﻋﺿﺎی ﺧﺎﻧواده  ،دوﺳﺗﺎن و آﺷﻧﺎﯾﺎن و ﻧﯾﺰ ﺑـﯾﮔﺎﻧﻪ ﮔﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای
ﺗﺑﺮﯾﻛﯽ و ﺳﮫﻣﮔﯾﺮی در ﺧوﺷﯽ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣدﻧد  ،ﭘﺮ و ﺧﺎﻟﯽ ﻣﯾﺷد .ﭘس از ﻣدﺗﯽ ،
آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ ﺗﻌداد اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ آﻣدﻧد ﻛﻣﺗﺮ ﺷده ﻣﯾﺮﻓت .ﯾك ﺷب
ﭘس از اﯾن ﻛﻪ آﺧﺮﯾن ﻣﮫﻣﺎن ﻣﻧﺰل ﻣﺎ را ﺗﺮك ﮔﻔت  ،ﻣﺎدر و ﭘدرم ﺗﺻﻣﯾم ﮔﺮﻓﺗـﻧد
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺮوﻧد .از اﯾن ﻛﻪ ﻧﻣﯾﺗواﻧﺳﺗم ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺮوم دﻟﺗـﻧگ ﺑودم -
ً
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ﻛﻪ ﭘس از ﺑﺎزﮔﺷت از ﻣﺎﺳﻛو ﺳﯾﻧﻣﺎ ﻧﺮﻓﺗﻪ ﺑودم .ﭘدرم  ،ﺑﺎﻻﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻣﺎ  ،ﻣﺎدرم ،
ﻣﺗوﺟﻪء دﻟﺗﻧﮔﯽ و ﯾﺎءس ﻣن ﺷدو ﮔﻔت  :ﺑـﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﺑﺮو ! و ّ
ھﺮاﺳﺎن ﺑود .ﻣﺎدرم  ،ﺑـﯾم داﺷت ﻛﻪ ﻣﺑﺎدا اﯾن ﺣﺮﻛت ﺑﺎﻋث زﻧداﻧﯽ ﺷدن دوﺑﺎرهء
اﻣﺎ  ،ﭘدرم  ،اﺻﺮار ورزﯾد و ﺧﺎطﺮ ﺟﻣﻌﯽ داد ﻛﻪ ﭼﯾﺰ ﺑدی واﻗﻊ
ﭘدرم ﺷودّ .
ﻧﺧواھد ﺷد .ﺣدس او درﺳت ﺑود ؛ زﯾﺮا ﺑﺎ وﺻف اﯾن ﻛﻪ ﺑﻌض اﺷﺧﺎﺻﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺳﯾﻧﻣﺎ آﻣده ﺑودﻧد ﻣﺎ را ﺷﻧﺎﺧﺗـﻧد  ،ھﯾﭻ ﻋﻛس اﻟﻌﻣﻠﯽ ﻧﺷﺎن ﻧدادﻧد .ﺑﺎر ﺳوم و
ﭼﮫﺎرم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ رﻓﺗﯾم  ،ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺧﺎن -ﺻدر اﻋظم وﻗت  -ﻧﯾﺰ ﺑﺎ دﺧﺗﺮان
ﺧوردﺳﺎﻟش ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ آﻣدﻧد .دو ﺗن از آﻧﺎن ﺷﺎﮔﺮدان ﻣن ﺑودﻧد .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺟﺮد
دﯾدن ﻣن  ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﭘدرﺷﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻛﺮدﻧد .در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﻠم  ،ﭼون ﻣﻧﺗظﺮ ﺑودﯾم دﮔﺮ
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ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن ﺑﺮوﻧد  ،ﺻدر اﻋظم ﺑﺎ دﺧﺗﺮاﻧش در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼوﻛﯾﮫﺎی ﻣﺎ ﻣﻛث ﻛﺮده و
ﺑﺎ ﭘدرم ﻛﻪ او را ﺧوب ﻣﯾﺷﻧﺎﺧت  ،دﺳت داد و ﭼﻧد ﻛﻠﻣﻪ ھم ﺑﺎ ﻣﺎدرم و ﻣن رد و
ﺑدل ﻛﺮد .در ﺷﮔﻔت ﺑودﯾم ﻛﻪ اﯾن ﺑﺮﺧورد ﭼﻪ ﻋواﻗﺑﯽ ﺧواھد داﺷت .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﻪ
ﻋﻛس اﻟﻌﻣل ﺳوء رخ ﻧداد .ﻣﺎ آن را ﻣواﻓﻘت ﺧﻣوﺷﺎﻧﻪ ﺣﻛوﻣت ﺑﺎ آزادﯾﯽ ﻛﻪ ﻣن
ﺑﺮای ﺧود ﻗﺎﯾل ﺷده ﺑودم  ،ﭘﻧداﺷﺗﯾم .اﯾن ﺣﺳن ﺗﻌﺑـﯾﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ زودی ﺑﺎ ﭘﯾﺎﻣﯽ از
طﺮف ﺣﻛوﻣت ﺗﺄﯾﯾد ﺷد ﻛﻪ در آن از ﺟﻣﻠﻪ ﻋﻧواﻧﯽ ﭘدرم آﻣده ﺑود  :ای ﻛﺎش ھﻣﻪ
ﭘدران ﺷﺟﺎﻋت ﺷﻣﺎ را ﻣﯾداﺷﺗـﻧد و از ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺮوی ﻣﯾﻛﺮدﻧد  .اﯾن ﭘﯾﺎم ﺑﻪ ﻣن اﻣﯾد
داد ﻛﻪ ﺷﺎﯾد دﺧﺗﺮان اﻓﻐﺎن ﺑﻪ زودی از ﻗﯾد ﭼﺎدری رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﻧد .درﯾﻐﺎ ﻛﻪ ) -١٢
 ( ١٣ﺳﺎل دﮔﺮ ﺳﭘﺮی ﺷد ﺗﺎ اﯾن اﻣﺮ ﺗﺣﻘق ﯾﺎﺑد.
ﺑﻪ ھﺮ رو  ،ﭘس از آن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺳﯾﻧﻣﺎ رﻓﺗن  ،ﺗﺎ ﭼﻧد ﻣﺎه دﯾﮔﺮ ﻧﯾﺰ ھﻧوز
در راه رﻓﺗن ﺑﻪ ﺳﯾﻧﻣﺎ ﭼﺎدری ﻣﯾـﭘوﺷﯾدم .وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﻓﺮارﺳﯾدن ﺑﮫﺎر ھوا رو ﺑﻪ
ﮔﺮﻣﯽ ﮔذاﺷت  ،و روزھﺎ دراز ﺗﺮ ﻣﯾﺷد  ،ﺷﺑﺎﻧﻪ وﻗﺗﯽ ﺑﺮای ﻗدم زدن و ﯾﺎ
ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن  ،ﺗـﻧﮫﺎ و ﯾﺎ ﺑﺎ واﻟدﯾﻧم از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮون ﻣﯾﺷدم  ،ﭼﺎدری
ﻧﻣﯾـﭘوﺷﯾدم .ﻛﻣﯽ ﺑﻌدﺗﺮ در دوران روز ھم ﺑﺎ ﻣﺎدرم ﺑدون ﭼﺎدری ﺑﺮای ﺧﺮﯾد
ﻣواد ﻣورد ﻧﯾﺎز ﻣﯾﺮﻓﺗم .رﻓﺗﻪ رﻓﺗﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺟﺎی دﯾﮔﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ از ﻣﻛﺗب  ،ﺑدون
ﭼﺎدری ﻣﯾﺮﻓﺗم .ﺑﺎﻻﺧﺮه ھم ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری را ﺑـﯾﺧﯽ ﺗﺮك ﮔﻔﺗﻪ و آن را ﺑﻪ ﻛﺳﯽ
ﭘﯾﺷﻛش ﻛﺮدم .اﯾن آزادی زﻣﯾﻧﻪ را ﺑﺮای اﺟﺮای ﻛﺎرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑﺮاﯾم ﻣﮫﯾﺎ
ﺳﺎﺧت ﻛﻪ ً
ﻗﺑﻼ اﺟﺮای ﺷﺎن ﺑﺎ ﭼﺎدری ﺑﺮاﯾم ﻣﻣﻛن ﻧﺑود .ﺑﻪ طور ﻧﻣوﻧﻪ ﺳﺎﻋﺗﮫﺎی
دری
ﻣﺗواﻟﯽ را در ﻛﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ ھﺎ ﺑﺮای ﺟﻣﻊ آوری ﻣطﺎﻟب ﻣﮫم راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان ّ
زﺑﺎن زن ﻛﻪ در ﻛﺗﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم " ﭘﺮده ﻧﺷﯾﻧﺎن ﺳﺧﻧﮔو " ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯾد  ،ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﯾﻛﺮدم .در اﯾن راﺑطﻪ اﺷﺧﺎص دﻟﭼﺳﭘﯽ را ﻧﯾﺰ ﻣﻼﻗﺎت ﻛﺮدم .ﺣﺗﯽ در ﺧﺎﻧﻪ
ھﺎی ﺑﻌض دوﺳﺗﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ام ﻛﻪ در آن وﻗت ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻣﻣﻧوع ﺑود  ،ﺑﻪ
ﻣﻼﻗﺎت ﺷﺎن ﻣﯾﺮﻓﺗم.
ﻣوﺟودﯾت ﭘدرم  ،زﻣﯾﻧﻪء ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دوﺳﺗﺎن و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻧدان را در ﻣﻧﺰل
ﻣﮫﯾﺎ ﺳﺎﺧﺗﻪ ﺑود؛ ﭼﻧﺎن ﻛﻪ آھﺳﺗﻪ آھﺳﺗﻪ ﺣﻠﻘﻪ ﯾﯽ از دوﺳﺗﺎن ھﻣدل و ھﻣﻔﻛﺮ ﺑﻪ
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دور ﻣﺎ ﺷﻛل ﮔﺮﻓت .ھﻣﻪ اھل ﻗﻠم ) ﻧوﯾﺳﻧده  ،ﺷﺎﻋﺮ  ،ﻣوءرخ  ،ﺧﺑﺮﻧﮔﺎر( ...
ﺑودﻧد .آﻧﺎن ﺗﺎ ﻧﯾﻣﻪ ھﺎی ﺷب ﺻﺣﺑت ﻣﯾﻛﺮدﻧد .ﻣن از اﯾن ﺻﺣﺑﺗﮫﺎ ﭼﯾﺰھﺎی
ﻣﻔﯾدی آﻣوﺧﺗم :ﻣطﺎﻟب دﻟﭼﺳپ راﺟﻊ ﺑﻪ ادﺑـﯾﺎت دری  ،روﯾدادھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و از ھﻣﻪ ﻣﮫﻣﺗﺮاﯾن ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت ﻛﺷور آﺷﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾدا ﻛﺮدم  .ﺑﺎﯾد ﺑﮔوﯾم
ﻛﻪ در آﻧوﻗت ﺳﯾﺎﺳت ھﻣﻪ را ﺑﻪ ﺧود ﻣﺷﻐول ﻣﯾداﺷت .در آن ھﻧﮔﺎم  ،ﺑﺎ ﺑـﯾﺮون
ﺷدن ﻛﺷور از اﻧﺰوای ﺳﯾﺎﺳﯽ  ،ﻧﺳﯾم ﺗﺣول ﺟدﯾدی از ﺳوی ﻏﺮب در ﻛﺷور
ﻣﯾوزﯾد و ھﻣﻪ را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾﺮ ﮔﺮﻓﺗﻪ ﺑود .ﻣﺎ ﻣﯾﺧواﺳﺗﯾم ﻛﻪ ﻣطﺑوﻋﺎت آزاد ﺑﺎﺷد و
ﻣﺮدم از آزادی ﺑـﯾﺎن ﺑﺮﺧوردار ﺷوﻧد .ﻣﯾﺧواﺳﺗﯾم ﻣواﻧﻊ ﻓﺮھﻧﮔﯽ و ﻋﻧﻌﻧوی از
ﻣﯾﺎن ﺑﺮوﻧد و ﻧﮫﺿت ﻧﺳوان ھﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﺑﺮوز ﻛﻧد .ﻗﯾودات ﻛﮫﻧﻪ و ﺑـﯾﮫوده ،
ﻣﺎﻧـﻧد ﻗﯾود ﺷﺑﮔﺮدی ﻛﻪ ﭘس از ﻧﯾﻣﻪ ﺷب روﯾﻛﺎر ﻣﯾﺷد  ،ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯾﮫﺎ ،
ﻣﻧﻊ ﺧواﻧدن اﺧﺑﺎر ﺧﺎرﺟﯽ و ﻏﯾﺮه رﻓﻊ ﮔﺮدﻧد .ﺑﻪ ﯾﺎد دارم ﻛﻪ ھﻧﮔﺎم ورود ﻣن و
ﻣﺎدرم  ،دراﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﻛﺳﮫﺎی ﻣﺎ را در ﮔﻣﺮك ﺳﺮﺣدی ﺗﺎﻻﺷﯽ ﻛﺮدﻧد و ﻛﺗﺎب ،
اﺧﺑﺎر و ﻣﺟﻠﻪ ھﺎﯾﯽ را ﻛﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﺑودﻧد  ،ھﻣﻪ را ﺿﺑط ﻛﺮدﻧد .ﭘس از
ﻋﺮاﯾض و درﺧواﺳﺗﮫﺎی ﻣﺗﻌدد  ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗـﻧﮫﺎ ﻛﺗﺎﺑﮫﺎی ﻣﺎ را ﻣﺳﺗﺮد ﻛﺮدﻧد.
ً
ﻣﺛﻼ ،
در دﯾد و ﺑﺎزدﯾدھﺎی ﯾﺎد ﺷده  ،روی ﻣﺳﺎﯾل ﻣﮫﻣﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯾﺷد.
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ آزاد را ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯾﻧﻣودﯾم ﺗﺎ اﺷﺧﺎص وطﻧـﭘـﺮﺳت ﺑـﺗــواﻧـﻧد
ﺑﺮای ﭘﯾـﺷﺑﺮد ﺧواﺳﺗﻪ ھﺎی ﺷﺎن در راه ﻣﺟﺎدﻟﻪ ﺑﺮای ﺣﻘوق ﺣﻘﻪء ﺷﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾده
ﺷوﻧد و ﺗﺣوﻻﺗﯽ ﻛﻪ در وھﻠﻪء اول ﺑﻪ آﻧﮫﺎ ﻧﯾﺎز ﻣﺑﺮم ﺣس ﻣﯾﺷد  ،روﯾﻛﺎر آﯾﻧد .ﻣﺎ
 ،ﻣﯾداﻧﺳﺗﯾم ﻛﻪ ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﻛﻪ ﻣﺮدم از ﻗﯾودات ﺗﺣﻣﯾﻠﯽ رھﺎﯾﯽ ﻧﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد  ،ھﯾﭼﮔوﻧﻪ
ﺗﺣوﻟﯽ ﺻورت ﭘذﯾﺮ ﻧﺧواھد ﺷد .ﻧﻪ ﺗـﻧﮫﺎ ﻣﺎ  ،ﺑل ﺟواﻧﺎن ھم ﺑﺮ اﯾن ﻋﻘﯾده ﺑودﻧد
ﻛﻪ ﺣﻛوﻣت ﺗﺮﻗﯽ و آﻣﺎده ﮔﯽ ﻛﺷور را در ﻗﺮن ﺑـﯾﺳﺗم ﺑﻪ ﺗﻌوﯾق ﻣﯽ اﻧدازد.
در ﺳﺎل )  (١٩٥٠ﺟﻧﺑش ﻧﯾﺮوﻣﻧدی ﺑﺮای اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ ﻣﯾﺎن آﻣد .در اﯾن
راﺳﺗﺎ ﻣظﺎھﺮاﺗﯽ ﻧﯾﺰ ﺑﻪ راه اﻓﺗﺎد ﻛﻪ ﻣن ﻧﯾﺰ ﺑﺎ ﭘدرم در آﻧﮫﺎ ﺳﮫم ﮔﺮﻓﺗم .در ﻋﯾن
زﻣﺎن دراﻣﻪ ھﺎی اﻧﺗﻘﺎدی ﺑﻪ ﻣﻧظور آﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم از ﺟﻧﺑﻪ ھﺎی ﻣﻧﻔﯽ ﺣﯾﺎت
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﻣﺎﯾش داده ﻣﯾﺷدﻧد  ،ﻛﻪ ﺑﻪ ھﻣﺮاھﯽ ﭘدرم ﺑﺮای ﺗﻣﺎﺷﺎی آﻧﮫﺎ ﻣﯾﺮﻓﺗم .ﺑﺎ
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ﻋﺿوﯾت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در ﻧﺷﺮات ﻏﯾﺮ ﺣﻛوﻣﺗﯽ ــ ﺧواھﯽ ﻧﺧواھﯽ
ــــ ﻣﺿﺎﻣﯾن ھﯾﺟﺎن اﻧﮔﯾﺰی ﻧﯾﺰ ﺑﻪ ﻧﺷﺮ ﻣﯾﺮﺳﯾدﻧد .از ﭘﯾﺮ و ﺟوان ھﻣﻪ ﻛﻪ
ﺧواھﺎن ﭼﻧﯾن ﻧﺷﺮات آزاد ﺑودﻧد  ،آﻧﮫﺎ را ﺑﺎ ﺷوق ﺗﻣﺎم ﻣﯾﺧواﻧدﻧد.
طوری ﻛﻪ اﻧﺗظﺎر ﻣﯾﺮﻓت و ﭘدرم ﻧﯾﺰ ﭘﯾﺷﺑـﯾﻧﯽ ﻛﺮده ﺑود  ،اﯾن ﺟﻧﺑش
آزادﯾﺧواھﺎﻧﻪ و ﺗﺣول طﻠﺑﺎﻧﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﺎﻣﯾﻣوﻧﯽ داﺷت .ﻛﻣﯽ ﭘﯾش از اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﭘﺎرﻟﻣﺎﻧﯽ در اواﺧﺮ ﻣﺎه اﮔﺳت ﺳﺎل  ، ١٩٥٠ﯾك ﻣظﺎھﺮهء ﻣﮫم ﺑﻪ اﺷﺗﺮاك
ھﺰاران ﻧﻔﺮ ﺑﻪ راه اﻓﺗﺎد .ﺑﻪ دﻧﺑﺎل آن ﺻدھﺎ ﻧﻔﺮ از روﺷﻧﻔﻛﺮان دﺳﺗﮔﯾﺮ و
زﻧداﻧﯽ ﮔﺮدﯾدﻧد .روز ﺑﻌد از ﻣظﺎھﺮه ﯾك ﻋﺳﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻧﺰل ﻣﺎ آﻣد و ﺑﻪ ﻣن اﺑﻼغ
ﻛﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ اطﻼع ﺑﻌدی ﺣق ﺑﺮون رﻓﺗن از ﻣﻧﺰل را ﻧدارم .ﺳﭘس ﺑﻪ ﻣن ﮔﻔﺗﻪ ﺷد
ﻛﻪ ﺑدون ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﺣق ﺧﺎرج ﺷدن از ﻣﻧﺰل را ﻧدارم .ﺑﺮون رﻓﺗن ﻣن
ﻣﺷﺮوط ﺑﻪ ﭘوﺷﯾدن ﭼﺎدری ﺷد و ﻣن از ﭘوﺷﯾدن آن اﺑﺎ ورزﯾدم.
ﺑﻌد از اﯾن ﺣﺎدﺛﻪ ﺗﻣﺎم ﺳﺎل را از ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮون ﻧﺷدم .دوﭘوﻟﯾس دروازهء
ﻣﻧﺰل ﻣﺎ را ﻣواظﺑت ﻣﯾﻛﺮدﻧد .ﺳﺎل دوم  ،ﭘوﻟﯾس ﻣوءظف ﺑﻪ ﭘدرم ﮔﻔﺗﻪ ﺑود ﻛﻪ
ً
اﺻﻼ ﺑـﯾدار ﻧﻣﯾﺷود .اﯾن ﯾك
ﺷﺑﮫﺎ ﭼﻧﺎن ﻋﻣﯾق ﻣﯾﺧواﺑد ﻛﻪ از رﻓت و آﻣد ﺷﺑﺎﻧﻪ
ﻧوع اطﻣﯾﻧﺎن ﺻﺎﻣت و اﺟﺎزهء ﺑﺮون رﻓﺗن ﺑﻪ ﻣن ﺑود .از آن ﺑﻪ ﺑﻌد دوﺳﺗﺎن
ﻣﮫﺮﺑﺎن  ،ﺷﺑﺎﻧﻪ ﻣﺮا در ﻣوﺗﺮھﺎی ﺧود ﺑﺮای ﮔﺮدش ﻣﯾﺑﺮدﻧد و ﮔﺎھﯽ ھم ھﺮ ﺳﻪ
ﻣﺎه ﻣﺎ را ﺑﺮای ﭼﻧد روز ﭘﻐﻣﺎن ﻣﯾﺑﺮدﻧد.
ﯾﻛﯽ از ﺧﺮاﺑﺗﺮﯾن ﺣوادث ﻛﻪ در دوران ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣن رخ داد اﯾن ﺑود
ﻛﻪ در ھﻣﺎن وﻗت ﻣن ﺻﻧف دوم ﻓﺎﻛوﻟﺗﻪ را ﻛﻪ در ﺳﺎل )  (١٩٤٩ﺑﺮای دﺧﺗﺮان
اﻓﺗﺗﺎح ﺷده ﺑود ﻣﯾﺧواﻧدم و اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗم ﺗﺎ در اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﮫﺎی ) (١٩٥٠و
) (١٩٥١اﺷﺗﺮاك ﻛﻧم .ﮔﺮﭼﻪ ھﻣﺻﻧف ھﺎﯾم ﺑﺮای درﺳﺧواﻧدن ﺑﻪ ﻣﻧﺰل ﻣﺎ ﻣﯽ
آﻣدﻧد و ﺑﺎ ھم ﯾﻛﺟﺎ درس ﻣﯾﺧواﻧدﯾم و ﺑﺮای اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت آﻣﺎده ﮔﯽ داﺷﺗم  ،اﻣﺎ اﺟﺎزه
ﻧداﺷﺗم ﺑﺮای درﺳﺧواﻧدن ﺑﻪ ﻓﺎﻛوﻟﺗﻪ ﺑﺮوم و ﯾﺎ اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت را ﺳﭘﺮی ﻧﻣﺎﯾم.
در ﻣﺎه اﻛﺗﺑﺮ ﺳﺎل )  (١٩٥٣ﻣﺎدرم در دﻓﺗﺮ ﺟدﯾداﻟﺗﺄﺳﯾس ﻣﻠل ﻣﺗﺣد در
ﻛﺎﺑل ﺷﺎﻣل ﻛﺎر ﺷد .ﭘس از آن ﻣﺮاﻗﺑت از ﺧﺎﻧﻪء ﻣﺎ ﻧﯾﺰ ﺳﺑﻛﺗﺮ ﮔﺮدﯾد .ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
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ً
رﺳﻣﺎ داده ﻧﺷد  ،اﻣﺎ در
ﻣن اﺟﺎزهء ﺑﺮون رﻓﺗن از ﻣﻧﺰل ﺑدون ﭼﺎدری ھﯾﭼﮔﺎه
ﺳﺎل )  (١٩٥٥ﺷﺎرواﻟﯽ ﻛﺎﺑل از ﻣن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻣود ﺗﺎ ﻣﻧﺣﯾث ﺗﺮﺟﻣﺎن زﺑﺎن روﺳﯽ
ﺑﺎ اﻧﺟﯾﻧﯾﺮان ﺷوروی ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اوﻟﯾن ﻓﺎﺑﺮﯾﻛﻪء ﻗﯾﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﺑل آﻣده ﺑودﻧد ،
ﻛﺎر ﻛﻧم .ﻣن ﻣدت ھﺷت ﻣﺎه ﺑﻪ ﺣﯾث ﺗﺮﺟﻣﺎن اﯾن ﮔﺮوه اﻧﺟﯾﻧﯾﺮی ﻛﺎر ﻛﺮدم .ﭘس
از آن در ﯾﻛﯽ از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑﻪ ﺣﯾث ﺗﺮﺟﻣﺎن ﺷﺎﻣل ﻛﺎر ﺷدم و ﺗﺎ ﺳﺎل
) (١٩٦٠ﻛﻪ از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺮآﻣدم  ،ﺑﻪ اﯾن وظﯾﻔﻪ اداﻣﻪ دادم.
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑﺮای ازدواج ﺑﺎ ﻣﺮدی ﻛﻪ دوﺳت داﺷﺗم  ،ﺗﺮك ﮔﻔﺗم .در آن
وﻗت ازدواج ﺑﺎ ﯾك ﺧﺎرﺟﯽ در داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻧﺎﻣﻣﻛن ﺑود .ﺣﺗﯽ ﻣﻌﺎﺷﺮت
اﻓﻐﺎﻧﮫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎرﺟﯾﺎن ﻧﯾﺰ اﻣﺮ ﻧﺎﭘﺳﻧد ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯾﺷد) ".اﺳﻣﺎﺋﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺗﻪ از ﺷﻣﺎرهء
 ١٩/١٨ﻣﺟﻠﻪء آﺳﻣﺎﯾﯽ -ﺟوﻻی (٢٠٠١
ﻧﺎظﻣﯽ ﻣﯾﻧوﯾﺳد ﮐﻪ:ﻣﺎﮔﻪ زﺑﺎنھﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ،روﺳﯽ ،ﻓﺮاﻧﺳوی ،اﻧﮔﻠﻳﺳﯽ و
آﻟﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ درﺳﺗﯽ ﻣﯽداﻧد و ﺑﻪ ﺑﻳﺎن ﺧودش ﺗﺎ ﺣدی ﺑﺎ ﻳوﻧﺎﻧﯽ و اﻳﺗﺎﻟوی
آﺷﻧﺎﺳت .او ﮐورسھﺎی آﻣوزش زﺑﺎن ﻳوﻧﺎﻧﯽ را در ﻗﺑﺮس و زﺑﺎن ﮐﺗﻼن را در
ﻓﺮاﻧﺳﻪ دﻳده اﺳت.ﻣﺎﮔﻪ اﻳﻧک روزﮔﺎر ﭘﻳﺮاﻧﻪ ﺳﺮی را در ﻟﻧدن ﻣﯽﮔذراﻧد و در
ﺳﺎلھﺎی ﭘﺳﻳن ،زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی را راﻳﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺳﺎﻻن آﻣوزش داده اﺳت اﻣﺎ
ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﭼﻳﺰی ﻧﻧوﺷﺗﻪ اﺳت .او از اﻳن ﮐﻪ ﺳﺎﻟﮫﺎ ﻧﺗواﻧﺳﺗﻪ اﺳت از ﻣﻳﮫن
ﺧوﻳش دﻳدار ﮐﻧد؛ ﺳﺧت اﻧدوھﮔﻳن اﺳت و ﺳﺎل  ،١٩٩٨در زﻧﮔﻳﻧﺎﻣﻪاش
ﻣﯽﻧوﻳﺳد ﮐﻪ ﺑﺮای وطﻧش ﺳﻪ آرزو دارد :اول ﺻﻠﺢ؛ دوم ﺻﻠﺢ؛ ﺳوم ﺻﻠﺢ .و
درﻳﻐﺎ ﮐﻪ اﻳن آرزو ﭼﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﺑﻌﻳد ﻣﯽﻧﻣﺎﻳد! )ﻟطﯾف ﻧﺎظﻣﯽ،دوﯾﭼﻪ وﻟﻪ،
(٢٠٠٨/٣/١٠
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زينت نور،شاعر ونقد نويس

از ﭼﻧدﺳﺎل ﺑدﯾﻧﺳو ﻣن درﺳﺎﯾﺗﮫﺎی آرﯾﺎﺋﯽ و ﺳﺎﯾت زﻧدﮔﯽ وﺳﺎﯾت
آﺳﻣﺎﺋﯽ وﺳﺎﯾت ﻓﺮدا وﻏﯾﺮه،ﺑﺎ ﺷﻌﺮ ھﺎی ﺧﺎﻧم ﺟوان زﯾﻧت ﻧور اﺷﻧﺎ وﺷﺎد ﺷده
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
از آب ﺑدر آﻣده ﺑﺎﺷد .در ﮐﻼم اﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﻧوآوری ،ﻣﺿﻣون آﻓﺮﯾﻧﯽ و ﺗﺷﺑﯾﮫﺎت
ﺑدﯾﻊ و دﻗﯾق ﺑﺎ ﺑﯾﺎن ﺳﺎده ﻣوج ﻣﯾﺰﻧد واﻧﺳﺎن را در ﺷﯾوۀ ﺗﺧﯾل وﺗﺻوﯾﺮ ھﺎی
ﺑﮐﺮ ﺧودﺑﺣﯾﺮت اﻧدر ﻣﯾﮐﻧد .ﻣن اﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﮔﺮاﻣﯽ وﻓﺮھﯾﺧﺗﻪ را از ﺟﻣﻠﻪ
ﺷﺎﻋﺮزﻧﺎن ﻧو آور و ﭘﯾﺷﺗﺎزی ﻣﯽ ﯾﺎﺑم ﮐﻪ ﻣﯾﺗواﻧد از ﺑﮫﺎر ﺳﻌﯾد وﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ و
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ﭼﻧدﯾن ﺷﺎﻋﺮ ﻧو ﭘﺮداز دﯾﮔﺮ ﺟﻠو ﺑﯾﻔﺗد و ﺗوﺟﻪ ﺷﺎﻋﺮان دﯾﮔﺮ را ﺑﻪ ﺧود ﺑﯾش از
آﻧﭼﻪ ﻓﮐﺮ ﻣﯾﺷود ،ﻣﻌطوف ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﻪ ﭼﻧد ﺗﺎ از ﻋﺰل ھﺎی او ﺗوﺟﻪ ﻣﯾﮐﻧﯾم ﺗﺎ
ﺗواﻧﺎﺋﯽ او را درﺑﯾﺎن و اﺑداع ﺗﺧﯾل وﺗﺻور ﺷﻌﺮ ﺑﮫﺗﺮ درﯾﺎﺑﯾم.

باران بوسه
لبان تو باران بوسه را
نوشيدم از ِ
پيچيده ُدور پيکرم احساس تازه ای
بـــلوغ تـنم ميوه ی بھشت
حوا منم
ِ
سيب مست
حوا ربود ازلب آدم دو
ِ
شيطان که بامن ازدھنت عشقراچشيد
آری منم حـــوا و گناھت بھشت من

لغزان بوسه را
آن قطره ھای تازه و
ِ
پنھان بوسه را
نوازش
حس می کنم
ِ
ِ
جـان بــوسه را
آدم مکـــيد از دھــنم
ِ
سوزان بوسه را
دندان زده ست لذت
ِ
پريشان بوسه را
بــا من سروده شعر
ِ
ايمان بوسه را
از من بخـــواه سورۀ
ِ

اينک برای آمــدنت می شوم بھــار
باران بوسه را
ره تــوشه آورم به تو
ِ

بسيا ر
مراچو بغض نگه كن مرا چواشك ببار
مرا به ھر نفست گرم و آتشين بركش

مرا چوكوچه گذركن مرا به خانه بيار
مرا به سردی دستان نا شناس سپار

مرا ميان ورق پاره ھای دی بگذا ر
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
مرا بــريز چـو لبخــند روي لب ھايت
ولی زخـويش جدايم مكن كه مي ميرم
مرا گـــذار كه باشم كـــنار تو بسيا ر

مرزآشنايي
توآمدي و تپـيدن شـــدي برای دلــم
صداي توست كه ازھرترانه ميريزد
صفا ی روشن باران دميده از نفست

حــلول سبــز رسيدن شــدی برای دلم
نـواي گــرم شنـــيدن شــدي برای دلم
کــه تـازه تـازه دميـدن شدی برای دلم
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تـوشھد و شيرو مكيدن شدی برای دلم
چو ميوه ھای بھشت آشنا به کام منی
ميان مرزجـــدايي و آشـــنايي مــان
عبـــور زود رســـيدن شدی برای دلم

تالوت 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 تالوت وتسبيح
چـو غنچه ھای لبان توباز،بازشده
نشاط صبح بھارين من تماشايی ست
بدورھر نفسم يك قفس ،اعجاز شده
به دست تـو اسيرم كه سحرمي ريزد
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
ﻏﺰل ھﺎی زﯾﻧت ﻧور،ﺑﯽ ﺗﺮدﯾد ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﮥ اﺷﻌﺎر ﺑﮫﺎرﺳﻌﯾد ﻣﯾﺰﻧد ﮐﻪ
روزﮔﺎری ﮔﻔﺗﻪ ﺑود:

چشيدن
ﻣن ﺑدﺳﺗﺎن ﺗو ﻏﻠﺗم ﮐﻪ ﺗﻧت را َ َ
ﺑﭼﺷم

روی ﻟﺑﮫﺎی ﺗـو ﻟﻐﺰم دھﻧت را ﺑﭼﺷم

ﭘﻧﺟﻪ ھـﺎﯾم ﺑﺮﺳد ﮔﺮ ﮐﻪ ﮔﺮﯾﺑﺎن ﺗﺮا

داﻏﯽ ﺳﯾﻧﻪ ی ﺑﯽ ﭘﯾﺮھﻧت را ﺑﭼﺷم

ﭘﺮ زﻧم ﺑﺎ ﻣــﮋه ھﺎ در ﺷﮐن ﻣﮋﮔﺎﻧت

دﯾــده ﮔﺎن ﻏﺰل آرای ﻣَﻧت را ﺑﭼﺷم

ﺑﮐــﺷم در ﻧﻔﺳم ﺳـوز ﻧﻔس ھﺎی ﺗﺮا

ﺳﯾﻧﻪ درﺳﯾﻧﻪ دل اﻓﺮوﺧﺗﻧت را ﺑﭼﺷم

ﮔوش روی دھﻧت ﻣﯾﻧﮫم و ﻣﯾﺧـواھم

ﮐﺰروش ھﺎی ﻟﺑﺎﻧت ﺳﺧﻧت را ﺑﭼﺷم

ﭘﯾﺮھـن ﺑﺎز ،ﻟب ﻏﻧﭼﻪ ،دھﺎن ﭘﺮ ﮔل

روز ﭘﯾﻣﺎﯾــﻣت و ﺷﺎم ﺗﻧــت را ﺑﭼﺷم

زﯾﻧت ﻧوردر ادﺑﯾﺎت ﻓﺎرﺳﯽ دری و ﺷﻧﺎﺧت ﺷﻌﺮ ورود ﮐﺎﻣل دارد و ﺧود ﯾﮐﯽ
از ﻣﻧﺗﻘدﯾن ﺷﻌﺮ ﺷﻌﺮای ﻧو ﭘﺮداز زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد،ﺗواﻧﺎﺋﯽ وی را ﻣﯾﺗوان
در ﻧﻘدی زﯾﺮﻋﻧوان » کمبود تکنيک ھای نو در غزل ھای خالده فروغ«
درﺳﺎﯾت دری دوﭼﻪ وﯾﻠﻪ ﺻدای آﻟﻣﺎن ﻣﺷﺎھد ﻧﻣود .ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ از ﺷﺎﻋﺮان
ﺟوان وﻧوﭘﺮداز ﯾﺳت ﮐﻪ در دھﻪ  ٩٠ﻗﺮن ﺑﯾﺳﺗم ودھﻪ آﻏﺎزﯾن ﻗﺮن  ٢١ﻧﻘل
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زﺑﺎن وﻣﺣﻔل ﺷﺎﻋﺮان اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،ﭘﯾش ازاﯾﻧﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘد زﯾﻧت ﻧور ﺑﺮوﯾم،
ﺑﮫﺗﺮاﺳت ﮐﻣﯽ در ﺑﺎرۀ ﺷﻌﺮ اﯾن ﺧﺎﻧم ﺟوان ﺑداﯾﻧم.

خالده فروغ کيست:
او درﺳﺎل  ١٩٧٢در ﮐﺎﺑل ﺑدﻧﻳﺎ آﻣده و در رﺷﺗﻪ زﺑﺎن و ادﺑﻳﺎت از
ﭘوھﻧﺗون ﮐﺎﺑل ﻟﻳﺳﺎﻧس ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت  .او از ﺳﺎل  ١٣٧٢ﺗﺎ -١٩٩٣)١٣٧٥
 (١٩٩٦ﻣﺳول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎى ادﺑﻰ درى رادﻳو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود و ﺑﻌد ﺑﻪ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن
ﻣﮫﺎﺟﺮﺷد و ﺑﻪ ﻋﻧوان ﻣدﻳﺮ ﻣﺳﺋول ﻣﺟﻠﻪ »ﺻدف « ﮐﺎر ﮐﺮد .ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ ﻳﮐﻰ
از ﻧﺎم ھﺎى ﺑﺮازﻧده در ﻣﻳﺎن ﺷﺎﻋﺮان ﺟوان زن اﺳت  .ازو ﭼﻧد ﻣﺟﻣوﻋﻪ ﺷﻌﺮى
ﺑﭼﺎپ رﺳﻳده ﺑﻧﺎﻣﮫﺎى  :ﻗﻳﺎم ﻣﻳﺗﺮا ،ﭘﻧﺟﺮه ﻳﻰ ﺑﺮﻓﺻل ﺻﺎﻋﻘﻪ ،ﺳﺮﻧوﺷت ،
دﺳﺗﮫﺎى ﻧﺳل ﻓﺎﻧوس ،و ﻋﺑور از ﻗﺮن ﻗﺎﺑﻳل  .ﻧﻣوﻧﻪ ﺷﻌﺮش:
پنجره يى برفصل صاعقه
ﺑﮫﺎر دﻳﮔﺮ از ﻳن ﮐوﭼـﻪ ھﺎ ﮔذر ﻧﮐـﻧد
ﺑﻪ اﻳـن وﻻﻳت 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
ﭘﺮﻧده ﻧﻳﺳت ﻓـﻘط ﺷﮐﻠﮫﺎى از دود اﺳت
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
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ﭼﮐس ﺑﻪ ﻋﮫده ﺑﮔﻳﺮد ﺻﻔﺎى وﺟدان را
ﭼﻪ ﮐس ﻧـوازش ﻓـﺮزﻧدھﺎى ﺑﺎران را؟
ﭼﻪ ﮐس ﺗـﻼوت ﺧورﺷﻳد را ﻧـوا ﺑدھد
ﭼﻪ ﮐس اذان ﺳﺣﺮ را ﺷﺮاره ھﺎ ﺑدھد؟
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!
ھﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺷدم روزﮔﺎر ﺧﺎﻣـوش اﺳـت
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 وﻻﻳـت ﺑﻰ آﺷﻧـﺎ ﺳﻔـﺮ ﻧﮐﻧﻰ
ﻣـﺮا درﻳن ﺷب وﻳﺮاﻧﻪ ﺳﺑﺰ ﻧﻳﺳت ﮐﻧـﺎر
ﺑﻪ ﺳﺮﻧوﺷت ﺳﻳﻪ ﭘوش ﻣن ﻣﺧﻧد ﺑﮫﺎر!
زينب نور در ﺑﺎرۀ ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ ﻣﯾﻧوﯾﺳد » :ﻣﺿﺎﻣﯾن ﺷﻌﺮھﺎی "ﺧﺎﻟده"
آﻣﯾﺰش ﻋﺎطﻔﻪ او ﺑﺎ ﺳﺮﻧوﺷت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش اﺳت ﺗﺎ دﻏدﻏﻪ ھﺎی ﻓﺮدی و ﻛﻧﺎره
ھﺎی ﻋﺎطﻔﯽ و ﺷﺧﺻﯽ ﯾك ﺧﺎﻧم ﺟوان در اوج ﺷﺎﻋﺮاﻧﮔﯽ ھﺎﯾش .اﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﺟﻣوﻋﻪ "ﺳﺮﻧوﺷت دﺳت ھﺎی ﻧﺳل ﻓﺎﻧوس" ﺧﺎﻟده ﺑﺮای دﺳﺗﻪ ﺑﻧدی ﻣﺿﻣون
ﺷﻌﺮ ،ﺑﻪ ﺟﺳﺗﺟو ﺑﺮآﯾﯾم و ﯾك ،ﯾك روی ﻏﺰل ھﺎ و ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ ھﺎی اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ
درﻧگ ﻛﻧﯾم ،ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم ﻛﻪ ﮔﺰﯾﻧش ﻣﺿﻣون در ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﺳﺮوده ھﺎی
او ،ﺑﻪ ﺷﻛل طﺑﯾﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﺑﺳﺗﮔﯽ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ زﻧدﮔﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ اش ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .او
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ﺑﻪ ﺷﻛل ﮔﺳﺗﺮده ﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﻧﺟﺎﺑت ﺳﺑﺰ و ﺑﯽ آﻻﯾﺷﺎﻧﻪ اش در ﺳﺮاﯾش ،ﺑﻪ
دﻏدﻏﻪ ھﺎ ،ﻣﺎﺟﺮاھﺎ ،ﻧﺎﺑﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎ ،اﺳﺎرت ھﺎ و ﺑﻧد و زﻧﺟﯾﺮھﺎی دﺳت و ﭘﺎ ﮔﯾﺮ
اﺟﺗﻣﺎع ﺟﻧﮔﺰده ،ﻓﻘﯾﺮ و ﮔﻣﺷده در ﺗﺎرﯾﻛﯽ ھﺎﯾش ﺧﯾﻠﯽ ھوﺷﻣﻧداﻧﻪ و ﺑﻪ ﺷﻛل
ﻣﻣﺗد ﻣﯽ ﭘﺮدازد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ﻛﻣﺗﺮ "ﻣﻧﯽ" را در ﻣن ،ﻣﻧﯽ ﺧودش ،در ﺧﻠوت
ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﯾك زن ﺟوان ﻣﯽ ﯾﺎﺑﯾم .ﺷﺎﯾد اﯾن ﻛﻪ ﺧﺎﻟده ﻣﺮزﺑﻧدی ﻣﯾﺎن ﺷﻌﺮ زﻧﺎﻧﻪ و
ﻣﺮداﻧﻪ را ﻛﻣﺗﺮ ﻣﯽ ﭘذﯾﺮد ھم ﺑﺮﮔﺮدد ﺑﻪ ﺷﺧﺻﯾت و ﻛﺮﻛﺗﺮ ﺷﻌﺮی ﺧودش .او
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد ،ﭘﮫن ﺷود در ﮔﺳﺗﺮدﮔﯽ زﻧدﮔﯽ ﺟﻣﻌﯽ و ﮔﺎم ﺑﺰﻧد ﻓﺮاﺳوی ﻣن
ﻣﻧﯽ ھﺎی ﺧودش و ﺑﭘﯾوﻧدد ﺑﺎ ﻣﺎﺟﺮاھﺎی ﮐوﭼﻪ ،ﺷﮫﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ اش ﺑﺎ ﺻداھﺎی
ﺧﻔﻪ ﺷده ھﻣﻧوﻋﺎﻧش و روﺷﻧﺎﯾﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺣﺻور دﯾوارھﺎی ﺗﺎرﯾك اﻧد و ﺑﺎ
دﺧﺗﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺑﺎل ھوﯾت ﺷﺎن ﺳﺮﮔﺮداﻧﻧد.
ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﺳﺮوده ھﺎی ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ از ﻟﺣﺎظ ﻣﺿﻣون در ﮔوﻧﻪ ھﺎی از
ﺑﺷﺎرت ،آزادی ،ﺻدا ،روﺷﻧﯽ ،زﻣﺎن و روﯾش ﺳﺮوده ﺷده اﺳت .ﺑﺧﺷﯽ ھم در
ﺗﻔﺳﯾﺮ ﺑﯽ رﻧگ ھﺎی ﺷب ،ﺗﺎرﯾﻛﯽ ،ﺳﻛوت ،اﺳﺎرت و ﺧﻼء ﺷﮐل ﮔﺮﻓﺗﻪ اﺳت و
ﺑﺮﺧﯽ ھم در واھﻣﻪ ھﺎی دو ﺳوی ﯾﺎس آﻣﯾﺰ ﺳﻛوت ،ﺳﺮدی ،ﺷب و ﺗﺎرﯾﻛﯽ و
اﻧﺰوا در ﺟدال ﺑﺎ ﺳﭘﯾد و ﺳﯾﺎه ھﺎی ﺧودش ﺑﺎ ﺧودش آﻣﯾﺧﺗﻪ اﺳت .ﻣﺿﺎﻣﯾن
ﺷﻌﺮھﺎی ﺧﺎﻟده ھﻣﭼﻧﺎن ﻛﻪ ﺧودش در ﺳﺮوده ﺑﻠﻧد "ھﻣﯾﺷﻪ ﭘﻧﺞ ﻋﺻﺮ" ﻣﯽ
ﻧوﯾﺳد ،ھﻣﯾﺷﻪ ﻣﯾﺎن ﺷب ،ﺗﺎرﯾﻛﯽ ،ﺳﯾﺎھﯽ و ﺟدال ﺑﺮای رﺳﯾدن ﺑﻪ آﻓﺗﺎب ،ﻧور،
ﺳﺣﺮ و روﺷﻧﯽ و ﻣﺎﺟﺮاھﺎی اﯾن دو در رﻓت و ﺑﺮﮔﺷت اﺳت.
ﻣن ﺗﺻور ﻣﯽ ﻛﻧم ﻛﻪ ﺷﮫﺮت و ﻣﺣﺑوﺑﯾت ھﻣﻪ ﮔﯾﺮ ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ ﺑﯾﺷﺗﺮ
ﺣﺎﺻل ﭘﯾﺮﯾﺰی ھوﺷﻣﻧداﻧﻪ ی ﺳﺮوده ھﺎﯾش در ﻓﺿﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﮔﺰﯾﻧش
ﻣﺿﻣون از ﺳﻣت و ﺳوی دردھﺎی اﺳت ﻛﻪ زﻧدﮔﯽ ﻣﺮدم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺻورت ﻣﻣﺗد
زﯾﺮ ﭼﺮخ ھﺎﯾش ﺧﺮد و ﺧﺮدﺗﺮ ﻣﯽ ﻛﻧد ،ﻧﻪ ﺣﺎﺻل ﺑﺮون زدن ﻣوﯾﻪ ھﺎی ﻣﻠﺗﮫب
و ﻣﺮﺳوم ﻧﺎﺷﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن ھﺎ ﻛﻪ اﻣﺮوزھﺎ ﺑﺎ ﺧﺑﺮھﺎی ﻏم اﻧﮔﯾﺰ
ﺟﻧگ در ﺷﻌﺮ و ﺳﺮودھﺎی ﭼﻧد ،ھﻣﺰﻣﺎن ﺑﺮون داده ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺳﺮودھﺎ ﺑﺎ
ﺗون ﺣﻣﺎﺳﯽ و ھﯾﺑت ﺳﺮﺷﺎر از ﻣوﺳﯾﻘﯽ رزﻣﯽ ﺧودﺷﺎن از ﮔﻠوی راوی "ﻣﺎ"
در "ﯾم" "ﯾد" و "اﻧد" ﻣﯽ ﻧﺷﯾﻧد و از ﺣﻧﺟﺮه ی "ﻣﻧﯽ" او ﺑﻪ "ﻣﺎ"ﯾﯽ ﻛﻪ در
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اوﺳت و او ﻣﯽ ﺧواﻧدﺷﺎن ،ﻣﯽ رﺳد.
ﻣوارد ﻏﺰل ھﺎی ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﻓﺿﺎی ﭘﺮﺧﻠوت ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ﻣن ﻣﻧﯽ ﺷﺎﻋﺮ را
در ﺣﺎﺷﯾﻪ ﻣﺿﻣون و ﮔﺰﯾﻧش ﻣﺿﻣون ﻣﯽ ﺗوان ﺟﺎ داد .ﯾﻘﻧﻧﺎ ﺧﺎﻧم ﻓﺮوغ
درﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ھﺎﯾش در اوج زﻧﺎﻧﮔﯽ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﮔﯽ وﯾﮋه ﺧودش ﻣﯽ درﺧﺷد .ﻣن آن
ﭼﻧد ﻣورد ﺣﺎﺷﯾﻪ ﯾﯽ را در ﻣﯾﺎن ﻏﺰل ھﺎی ﺷﺎن در ﺷﻣﺎر ﺑﮫﺗﺮﯾن ﺳﺮوده ھﺎی
ﺷﺎن زﯾﺑﺎ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ ﻛﻧم .ﭼون آن ﺻدای ﻣﻧﯽ اﺳت ﻛﻪ در ھﯾﭻ ﺷﺎﻋﺮی ﻧﺑﺎﯾد
ﺧﻔﻪ ﺷود} .ﺑﻪ ﺣﺟت ھﺎی ﺷﻌﺮی ﺑﺮای " "١و " "٢ﺗوﺟﻪ ﻛﻧﻳد!{
-٢تركيبات ،رديف فعلی ،تكنيك – انسجام،آميزش و تکرار
الف-رديف ھای مرکب -فعلی -انسجام و تکرار
ردﯾف ھﺎی ﺗﺮﮐﯾﺑﯽ و ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺛل ،ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم در ﺷﻌﺮ ھﺎی "ﺧﺎﻟده"
اﻧﺳﺟﺎم و ﻧﺳﺑﯾت ﻣﻌدودی ﻣﯾﺎن ﻣﺣورھﺎی ھﻣﻧﺷﯾﻧﯽ و ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﺧﻠق ﻣﯽ ﻛﻧد ﻛﻪ
اﯾن اﻧﺳﺟﺎم اﮔﺮ از ﯾﻛطﺮف ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻛﻣك ﻣﯽ ﻛﻧد ﺗﺎ وزن ﻋﺮوﺿﯽ را ﺑﻪ ﻣدد
آھﻧگ ﺗﻌﺑﯾﻪ ﺷده ﯾﯽ در ﺗﻛﺮار و ﺗواﻟﯽ ﺑدون ﭼﺎﻟش روی ﺻد ) (١٠٠ﻛﻧﺗﺮول ﻛﻧد
از ﺳو دﯾﮔﺮ راه ﺣﺮﻛت ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و ﭘﺮواز آزاد ﻛﻠﻣﺎت را ﺑﻪ اﻧدازه ی ﻧﺻف
ﻓﺿﺎی ﻛل ﺷﻌﺮ از او ﻣﯽ ﮔﯾﺮد و ﺣﺮﻛت اﻓﻘﯽ و ﻋﻣودی ﺷﻌﺮ را روی ﻣﺣور
ﺟﺎﻧﺷﯾﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﻧﺻف ﻧﺻف ﻣﺗوﻗف ﻣﯽ ﺳﺎزد.

خالده فروغ کيست؟
ﺑﻌد از اﯾﺟﺎد ﭼﻧﯾن ﻓﺿﺎی آﻧﭼﻪ ﺑﺮای ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺣﺮﻛت ھﻣﭘﺎ ﺑﺎ
وزن اﯾﺟﺎد ﺷده از ﺗﺎﺛﯾﺮ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﮐﻧﺎری در ﻣﺻﺮاع اول ھﺮﺑﯾت و
ﺣﺮﻛت ﺑﺳﺗﻪ ﻧﯾم ﺑدﻧﻪ ی راﺳت ﺷﻌﺮش اﺳت .در ﻣﺻﺮاع دوم ھﺮ ﺑﯾت ﻛﻪ در
ﭼوﻛﺎت ﭘﺎزﻟﯽ ﺧودش ﻧﯾم ﺗﺻوﯾﺮﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻛﻧﺎری )ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ردﯾف( ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾك
اﺳم )ازھﺮ ﻧوع اش ﻛﻪ ﺑﺎﺷد( ﯾﺎ ﺻﻔت ،ﯾﺎ ﻗﯾد )= ردﯾف ﻣﺮﮐب( را ازﻗﺑل ﺧﺎﻧﻪ
ﭘﺮی ﻛﺮده اﺳت؛ ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ی دﺳﺗورزﺑﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ،ﺑﻧوﯾﺳﯾم ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ
ﮔذاره را ﭘﯾﺮﯾﺰی ﻛﺮده اﺳت و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾد ﻧﮫﺎد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔذاره ﺗﺮﺗﯾب دھد .در
اﯾن ﺻورت ﺑدﻧﻪ ی ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺷﯽ ﺑﺳﺗﻪ ﯾﯽ ﻣﺑدل ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ ﻓﻘط در ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت
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ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و زﯾﺑﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﻧﺻف ﭼپ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧده اش را ﻣوﻓﻘﺎﻧﻪ ﺗﮐﻣﯾل ﮐﻧد و ﺑس.

صورتبندی:
دراﯾن زﻣﺎﻧﻪ ی ﺑﯽ ھﻣﻧﻔس ﺑﻪ ﻛوه رﺳﯾدﯾم
/ﻛﻪ ﺗﺎ :زﻏﺮﺑت/+/ﭘﺎﻣﯾﺮ/ +/ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم/
/زﺳﺮﻧوﺷت ھﻣﯾن/+/ﭘﯾﺮ /+/ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم/
/ﻛﻧون ز ﻧﺳل/+/اﺳﺎطﯾﺮ/ +/ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم/
/از آﺷﯾﺎﻧﻪ ی/+/ﺗﺻوﯾﺮ/ +/ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم/
در ﻣﺛﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗواﻧﻳم ﻣﻌدودﻳت ﺣﺮﻛت ﺷﻌﺮی را در ﻣﺻﺮاع
دوم ھﺮ ﺑﻳت ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻧﻳم .وﻣﺛﺎل ھﺎی ھﻣﺳﺎن آن در ﻧدارم ،ﯾك ﺻدا ﺑﮔﺷﺎﯾم،
ﻧدارﻧد ،ﻛدام اﻧد /،ﻗﺎﻓﯾﻪ  +آﺗﺷﯾن دارد/،/ﻗﺎﻓﯾﻪ +ان +ﺑﮔذر ، /رﺳﯾدﯾم  ،ﻧﺑﺎﺷد/،
ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ﻣﯽ ﻛﻧﻧد اﻣﺷب، /ﻧﮔﺷود /،ﻗﺎﻓﯾﻪ+اﺳت ﺑﺮ ﻣﺎ ،ﻧﻣﯽ ﺷوﯾد ،ﺷﺑﮫﺎﻧد/،
ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ﻣﺎ ﺑودﯾم /، /ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ﻛﻪ ﺳوﺧﺗﻪ اﺳت ./ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ﻣﺎ ﺑودﯾم/ﻗﺎﻓﯾﻪ  +ﺑﺮ
آورﯾد ١*) ....ﻣﺛﺎل ھﺎی ﺷﻌﺮی در ﺑﺧش اول(
از ﻧظﺮ ﻣن ﭼﻧﯾن ﺷﻌﺮھﺎی ﺷﺎﯾد ﻓﻘط در وزن ﺑﺣﺮ طوﯾل ﺑﺧﺎطﺮ اﻣﻛﺎﻧﺎت
ﻣوﺳﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﯾﺷﺗﺮ آن و ﺷﻛل ھﺟﺎﯾﯽ ﻧﺳﺑﺗﺎ آزاد و ﻣﻔﺻل آن ،ﺷﻌﺮھﺎی ﺑﮫﺗﺮی
ﺷده ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﯾﺎدر ﺻورت دوم ﺑﺮای ﺑﮫﺗﺮ ﺷدن ﻧﯾﺎز ﺑﻪ ﻛﺎر ،ﺑﺎزﺳﺎزی آﮔﺎھﺎﻧﻪ
و اﻋﻣﺎر ﺗﻛﻧﯾك ھﺎی اﺑداﻋﯽ ﺑﻪ ﻛﻣك ﺷﮔﺮد ھﺎی دﺳﺗور زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارﻧد ﺗﺎ
ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺎدرﺷود در ﻣﺣدوده ﻧﯾم ﻣﺻﺮاع ھﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﺣﺮﻛت ﺷﻌﺮی را اﻧﺟﺎم
ﺑدھد .اﻟﺑﺗﻪ ﻛﺎر ﺑﺎ ردﯾف ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ و ردﯾف ﭼﻧﯾن درﮐﻧﺎر ﻗﺎﻓﯾﻪ ،اﺿﺎﻓﺎت اﺳﻣﯽ،
ﺻﻔﺗﯽ و ﻗﯾدی ﮔﺎه ﮔﺎھﯽ ﺑد ﻧﯾﺳت ھﺮ ﺷﺎﻋﺮی دوﺳت دارد و آن را ﺗﺟﺮﺑﻪ ﻣﯽ
ﻛﻧد .در ﻛﺎرھﺎی ﺧﺎﻧم "ﻓﺮوغ" ﻣﺧﺻوﺻﺎ در ﻣﺟﻣوﻋﻪ "ﺳﺮﻧوﺷت دﺳت ھﺎی
ﻧﺳل ﻓﺎﻧوس" ﮔﺰﯾﻧش ردﯾف ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ) ﺟﻣﻊ ﻣﺗﻛﻠم  ،ﺟﻣﻊ ﻣﺧﺎطب و ﺟﻣﻊ ﻏﺎﯾب
/ﺑﯾﺷﺗﺮ /و ﻣﻔﺮد ﻣﺧﺎطب و /....ﮐﻣﺗﺮ ( /ﺗﻘﺮﯾﺑﺎ ھﻣﻪ ﮔﯾﺮاﺳت ﯾﻛﯽ از ﻋﻠت ھﺎی
آن را در ﮔﺰﯾﻧش ﻣﺿﻣون ﻣﻔﺻﻼ آورده ام ﻛﻪ ﻧﯾﺎزی ﺑﻪ ﺗﻛﺮار آن ﻧﯾﺳت .اﻟﺑﺗﻪ
ﺧوﺑﯽ ھﺎی آن را ھم ذﻛﺮ ﻛﺮده ام ،وﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺧﻧﯾﻛﯽ آن ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻧﺗﺎﯾﺞ دﯾﮔﺮ
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ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ﮔﺰﯾﻧش ردﯾف ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺛل ﻣﺛﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻛﺮار)درﺑﯾﺷﺗﺮ ﻏﺰل ھﺎﯾش(
راوی "ﻣﺎ" را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ او ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯽ ﻛﻧد .ﺑﻧﺎﺑﺮآن ﺷﺎﻋﺮ ﻣﺟﺑورا ﭘﺷت ﺗﺮﺑﯾون
ﯾك ﺟﻣﻊ ﻣﯽ اﯾﺳﺗد .و از "ﻣﺎ" ﺑﻪ ﻓﺿﺎی ﺑﺮون از ﺧودش ﻧﮔﺎه ﻣﯽ ﻛﻧم و اﯾن "ﻣﺎ"
ﺧﯾﻠﯽ وﺳﯾﻊ ﺗﺮ از ﻛﻠﻣﺎت ﻣﻌدودﯾﺳت ﻛﻪ "ﻓﺮوغ" در اﺧﺗﯾﺎر ﺧواﻧﻧده اش ﻗﺮار
ﻣﯽ دھد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﻛﻪ ھﺮ ﯾك ﻋﻧﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺗﺎری و زﺑﺎﻧﯽ ﺷﻌﺮ ﺑﻪ ھﻣدﯾﮔﺮ
ﺗﺎﺛﯾﺮات ﻣﺗﻘﺎﺑل و ﻣوﺛﺮ دارﻧد" ﻓﺮوغ" ﺑﺮای "ﻣﺎ" ﺷدن ﺑﻪ ﻛﻠﻣﺎت ﺑﯾﺷﺗﺮ و دﯾد
وﺳﯾﻊ ﺗﺮ زﺑﺎﻧﯽ ﻧﯾﺎز دارد ﺗﺎ آﻧﭼﻪ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﺑﺎ ھﻣﻪ وﺳﻌت و ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﮔوﯾد ،وﻟﯽ
ﺟﻣﻊ اﯾن ﻓﺿﺎی وﺳﯾﻊ در ﺟﻌﺑﻪ ی ﻛﻠﻣﺎت "ﻓﺮوغ" ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺟﺑور ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮔﺷﺎﯾﯽ در
ﺗﻧﮔﯽ ھﺎی ﭘﯾﮫم ﻣﯽ ﺷود .درﺳت ﺑﻪ ھﻣﯾن ﻋﻠت "ﻓﺮوغ" ﺑﺎ ھﻣﻪ ﺧﻼﻗﯾت ،ﺗواﻧﺎﯾﯽ،
ﻗدرت ﺑﯾﺎن و ﺑﻠﻧد دﺳﺗﯽ اش در ﺳﺮاﯾش ،ﭘﻠﻪ ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﺑﻠﻧد ﺗﺮ را آھﺳﺗﻪ و
آھﺳﺗﻪ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺳوی آن اوج ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ،ﻛﻪ ﺷﺎﯾﺳﺗﻪ ی اوﺳت ،طﯽ ﻣﯽ ﻛﻧد.
ﺑﻪ ﯾﻘﯾن ﻛﻪ اﯾن آھﺳﺗﻪ رﻓﺗن ھﺎ ھﺮﮔﺰ از ﺗﺑﻠور زﯾﺑﺎی ھﺎی ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ ی
ﺳﺮودھﺎی او ﻧﻣﯽ ﻛﺎھد.ﻓﻘط ﺣﺮﻛت ﺻﻌودی ﮔﺮاف ﻛﺎر او را در ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ﺑﺎ
ﮔﺮاف ﻛﺎرھﺎی ﺷﺎﻋﺮان اﻣﺮوز ﻣﺎ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﯽ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻏﺰل ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺷﻌﺮ
آواﻧﮔﺎرد و ﭘﺳﺎﻣدرن ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻧﻧد ﺑﻪ ﺷﻛل ﻣﻘﺎﯾﺳﻪ ای ﺑطﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد.

کلمات و تکرار -مثال ھا
ﺑﯾﺷﺗﺮﯾن ﻛﻠﻣﺎﺗﯽ ﻛﻪ ﻓﺮوغ در ﺗﺮﻛﯾب ﺳﺎزی ،ﻣﺗن ،ﺑدﻧﻪ ﺳﺎزی ،ﺑﻧﺎء و
طﺮح از آن ھﺎ ﻛﺎر ﻣﯽ ﮔﯾﺮد و ﺑﺎ آن ھﺎ ﻋﻼﻗﻣﻧدی وﯾﮋه دارد ﻛﻠﻣﺎت :ﺷب ،ﻧور،
آﻓﺗﺎب ،ﺑﺎران ،ﺳﺗﺎره آﺳﻣﺎن ،ﺗﺮاﻧﻪ ،رﺳﺗم ،آھﻧﯾن ،ﭘﻧﺟﺮه  ،ﻛوﭼﻪ ،ﺻدا ،زﻣﯾن،
ﺳﺑﺰ و آزادﯾﺳت و ﺑﯾﺷﺗﺮ ازھﻣﻪ ﻛﻠﻣﺎت ﺷب  ،آزادی  ،ﺳﺑﺰ و ﺻدا.
ب – ﺗﺮﻛﯾب ھﺎ ،اراﯾﻪ ھﺎی ادﺑﯽ،اﯾﻣﺎژ آﻣﯾﺰش و ﺗﻔﻛﯾك
ﯾﻛﯽ از ﺑﺧش ھﺎی ﺧﯾﻠﯽ دﻟﭼﺳپ و ﻗﺎﺑل ﺑﺣث در ﺷﻌﺮھﺎی ﺧﺎﻧم "ﻓﺮوغ"
ﺑﺮای ﻣن ﺗﺻوﯾﺮ ﺳﺎزی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ و اﺑداع ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت ﺑﻛﺮ و ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻧﺣﺻﺮﺑﻪ ﻓﺮد
اوﺳت ﻛﻪ ﻛﻣﺗﺮ در ﻣﯾﺎن ﺷﺎﻋﺮان ھﻣﺰاد او ﻣﯽ ﺗوان ﯾﺎﻓت .ﻛﮫﻧﻪ ﺗﺮﯾن ﻣﺟﻣوﻋﻪ
ی ﺷﻌﺮ او ﭘﺮاﺳت از ﺗﺎزه ﺗﺮﯾن ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت ﻛﻪ ﺑﯾﺷﺗﺮ در ھﯾﺋت اراﯾﻪ ھﺎی ادﺑﯽ
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ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺗﺑﯾﯾن ﯾﺎﻓﺗﻪ اﻧد .ارﭼﻧد در ﻛﻧﺎر آن ھﺎ ﺑدﯾﻌﺎت ﭼون ﺗﺷﺧﯾص ،ﺣس آﻣﯾﺰی،
ﺗﻠﻣﯾﺢ و ﭘﺎرادوﻛس ﻟﻔظﯽ را در ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت ﺳﺎده و ﭘﺎرادوﻛﺳﯽ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ در ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت
ﻣﺮﻛب و ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﺟﺎ ،ﺟﺎﯾﯽ دﯾده ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم وﻟﯽ در ﻛل او ﺑﺎ اﺳﺗﻌﺎره ی ﻣﮐﻧﯾﻪ،
اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺷﺑﯾﮫﯽ ،ﺗﺷﺑﯾﻪ ﺑﻠﯾﻎ ،اﺿﺎﻓﺎت ﺑﯾﺎﻧﯽ و ﻛﻧﺎره ھﺎی آن ﻛﺎر ﻣﯽ ﻛﻧد .اﻧﺗﺧﺎب
آﮔﺎھﺎﻧﻪ او در ﻧﺳﺞ ﺗﺎﺑﯽ و ﺑﺎﻓت دادن اﯾن ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت ﻣﺣور ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯾن ﺷﻌﺮھﺎﯾش
را ﺑﺎ ﺗﺳﻠﺳل ﻣﻧطﻘﯽ و ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ در ﯾك ﻣﺿﻣون واﺣد ﭘﯾوﻧد ﻣﯽ زﻧد" .ﻓﺮوغ" ﺑﺎ آن
ﻛﻪ از ﺗﻛﻧﯾك ھﺎی ﻧو ﻏﺰل ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﻏﺰل ھﺎﯾش ﻛﻣﺗﺮ ﺳود ﺑﺮده اﺳت ،وﻟﯽ ﺑﺎ
اﺑداع ﺷﯾوه ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﺧودش و ﺗﻠﻔﯾق آن ﺑﺎ ﺷﯾوه ھﺎی ﻧﺳﺑﺗﺎ ﻣﻌﻣول ﻧﯾو
ﮐﻼﺳﯾک ،ﻛﻧﺗﺮول ﻣﺿﻣون و اﻧﺳﺟﺎم ﻣﺣورھﺎی ﻋﻣودی و اﻓﻘﯽ ﻏﺰل ھﺎ و ﻣﺛﻧوی
ھﺎﯾش را ﻓﺮاھم آورده اﺳت .ﺑﺮﻳدن ادات و وﺟوه و ﻛﺎر ﺧﺎﻟص ﺑﺎ ﻣﺷﺑﻪ و ﻣﺷﺑﻪ
ﺑﻪ ،ﺗﻘﺮﻳﺑﺎ در ﻧﺻف ﻧﺻف ﺗﺮﻛﻳﺑﺎت او ﻣﻛﺮرا ﺗﻛﺮار ﻣﻲ ﺷود و ﺑﻌد ھم ﺑﺎ زﻳﺑﺎي
ھﺎي ﻣوﺳﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻣﻌﻧﺎﻳﻲ در ﺷﻌﺮھﺎﻳش ﭘﻳوﻧد ﻣﻲ ﺧورد .در ﭘﺎرﭼﻪ ھﺎی ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ و
ﻧﯾم ﺳﭘﯾد ،ﻧﯾم ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ "ﺧﺎﻟده ﻓﺮوغ" ھم ،ﻣﺎ ﺑﯾﺷﺗﺮ ﺑﻪ اراﯾﻪ ھﺎی ﺑﯾﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻣﯽ
ﺷوﯾم و در ﻛﻧﺎر آن ﺑﻪ اﯾﻣﺎژ ﺳﺎزی ھوﺷﻣﻧداﻧﻪ و ﺣس آﻣﯾﺰی .ﭘﺎرﭼﻪ ھﺎی ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ
او ارﭼﻧد آﻏﺎز ﻛﻣﺗﺮ آھﻧﮔﯾن داﺷﺗﻪ در وﺳط و آﺧﺮ ﺑﻪ ﮔوﻧﻪ ﯾﯽ ﺑﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯽ و
آھﻧﮔﯾن ﺷدن آﻣﯾﺧﺗﻪ اﺳت .ﮔﻔﺗﻧﯽ اﺳت ﻛﻪ اﯾن اﻋﻣﺎل ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺑﺎﻓت ھﺎی
طوﻟﯽ اﯾن ﺳﺮود ھﺎ در ﻣوارد از ﻗوت آﻏﺎزﯾن ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ آن ﻛﺎﺳﺗﻪ اﺳت .ﻣن ﮔﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺮم ﻛﻪ ﺷﺎﯾد ﺑﺮای "ﻓﺮوغ" در آن ﺳﺎل ھﺎی دور ﮔذﺷﺗﻪ ﻛﻪ دﻓﺗﺮ
"ﺳﺮﻧوﺷت "...را روی دﺳت داﺷت ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺷﻌﺮ اوﻟوﯾت ﺑﯾﺷﺗﺮ داﺷﺗﻪ اﺳت.
ﺑﺮای ھﻣﯾن ھم ﺳﻌﯽ داﺷﺗﻪ ﻣوﺳﯾﻘﯽ را در اﯾن ﭘﺎرﭼﻪ ھﺎ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻌﺑﯾﻪ ﻛﻧد .ﺣﺗﺎ
اﮔﺮ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺮﻛت آزاد ﻣﻌﻧﯾﯽ در ﺳﺮاﯾش او ﺷود .ﺳﺮود ھﺎی ﺑﻠﻧد ﻧﯾﻣﺎﯾﯽ او در
ﻣواردی ،زﯾﺮ ﺑﺎر اﯾن ﻋﻠت در ﻣﯾﺎﻧﻪ و آﺧﺮ در ﺑﺎر ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺷﺎن ﺧم و ﺧﻣﺗﺮ ﻣﯽ
ﺷوﻧد ﺗﺎ ﻣوﺳﯾﻘﯾﯽ دﻟﺧواه ﺷﺎن را ﺣﻔظ ﻛﻧﻧد .ﮔوﯾﺎ او ﻋﻣدا ﻧﻣﯽ ﺧواھد اﯾن ﺳﺮود
ھﺎ ﺑﻪ ھﯾﭻ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﭘﯾد ﻋدول ﻛﻧﻧد .از ﻧظﺮ ﻣن اﯾن ﮔوﻧﻪ اﻧدﯾﺷدن ﺑﺮای ھﻔت،
ھﺷت ﺳﺎل ﭘﯾش زﯾﺎد وﺣﺷﺗﻧﺎك ﻧﯾﺳت .ﻧﺑﺎﯾد ﻓﺮاﻣوش ﻛﻧﯾم ﺣﺗﺎ ﺗﺎ ﺣﺎل در ادﺑﯾﺎت
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اﻣﺮوز ﻛﺷور ﻣﺎ ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ در ﺷﻌﺮ ﺣﺮف اول را ﻣﯽ زﻧد .ﯾﻛﯽ از اﯾن ﺳﺮود ھﺎ
"ﭘﺮﺳﺗو ھﺎی ﺑﯽ ﭘﺮواز" اﺳت .
در ﻣواردی ھم آراﯾش ﻣﺻﺮاع ھﺎ ،ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﺗﻌﺑﯾﻪ ﺷده را ھﻣﺮاھﯽ ﻧﻣﯽ
ﻛﻧد .ﻣﺻﺮاع ھﺎ ﻣﯾﺎن ﺿﺮﺑﻪ ھﺎی ھﺟﺎﯾﯽ و در ﺗواﻟﯽ ﻣورد ﻧظﺮ ﻧظﺎم آراﯾﯽ ﻧﻣﯽ
ﺷوﻧد و ھﻣﯾن ﺧﻼ ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ ﺧواﻧﻧده ی ﻋﺎدی ﻧﺗواﻧد آن را ﺑﺎ آھﻧگ
ﻣطﻠوب ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻪ ﺧواﻧش ﺑﮔﯾﺮد .از ﻧظﺮ ﻣن ﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺗﻌﺎره و ﻣﺟﺎز ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺗن ﺗﺮﻛﯾﺑﺎت و ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺗﻛﻧﯾك ﺳﺗﺮه و ﮔﺰﯾﻧش ﻗﺎﺑل دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﺮای
ﺷﺎﻋﺮی ﻛﻪ ﺗﺟﺎرﺑﯽ زﯾﺎد ﺧواﻧﺷﯽ از اﺷﻌﺎر ﻛﻼﺳﯾك و ﻣﻌﺎﺻﺮ دارد ،ﺑﺎﺷد.
ﺑﺮای ﺗﻔﺳﯾﺮ اﯾن ﮔﻔﺗﻪ ﻻزم ﻣﯽ داﻧم ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻورت ﻣﺧﺗﺻﺮ وارد ﺑﺣث ﺗﺻوﯾﺮﯾﺎ
اﯾﻣﺎژ و راﺑطﻪ ھﺎی آن ﺑﺎ اﺳﺗﻌﺎره و ﻣﺟﺎز ﺷوم .ھﻣﺎن ﮔوﻧﻪ ﻛﻪ اﻧدﯾﺷﻪ ﺑﺎﻋث
اﯾﺟﺎد ﻣﻔﺎھﻣﯽ ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ از واﻗﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﻧد ،ﺗﺧﯾل ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد
ﺗﺻﺎوﯾﺮی ﻣﯽ ﺷود ﻛﻪ واﻗﻌﯾت را از طﺮﯾق ﺗﺎوﯾل آن ﺑﻪ ﻣﺟﺎز و اﺳﺗﻌﺎره روﯾت
ﻣﯽ ﺑﺧﺷد .ﭘس ﺣﺮﻛت ﭼپ ﺑﻪ راﺳت اﯾن ﮔوﻧﻪ ﺗﺎوﯾل ،ﺑﺎﯾد ﻣﺎرا ازﻣﺟﺎز و
اﺳﺗﻌﺎره ﺑﻪ روﯾت ﺗﺻوﯾﺮ و ﺗﻔﺳﯾﺮ ﺗﺧﯾل از ورای ﺗﺻوﯾﺮی اش ﺑﺮﺳﺎﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺑﻪ
ھﻣﺎن روﯾﺗﯽ ﮐﻪ از واﻗﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت ،در ﺷﻛل ﺣﺳﯽ ﺧود ﺗﺟﺳم ﯾﺎﻓﺗﻪ
اﺳت .ﭘس ازھﻣﯾن ﺟﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﻪ ﺗﻔﺳﯾﺮارﺳطوﯾﯽ آن ﻧﯾﺰ ﺑﺮﮔﺮدﯾم و ﺑﮔوﯾﯾم
ﻛﻪ ﺗﺻﺎوﯾﺮ ﻣﺟﺎزی ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺟﺎﻧﺷﯾن ﺣﻘﺎﯾق زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﻪ ﺗﻌﺑﯾﺮ دﯾﮔﺮ،
ﺗﺻوﯾﺮارﭼﻧد در ﺗﺧﯾل ﺷﻛل ﻣﯽ ﮔﯾﺮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﻛﻣك اﻧدﯾﺷﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯾت ﻣﻌﻧﯽ
داری ﺗﺎوﯾل ﻣﯽ ﯾﺎﺑد و از طﺮﯾق زﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﺧﺎطب ﻗﺎﺑل روﯾت و دﯾد ﻣﯽ ﺷود.
)«....ﻧوﯾﺳﻧده :زﯾﻧت ﻧور ،دوﭼﻪ وﯾﻠﻪ دری( ٢٠١٢/٣/٣
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رقيه ابوبکر حبيب نويسنده،مترجم ونطاق

ﻣﺮﺣوﻣﻪ رﻗﯾﻪ اﺑوﺑﮐﺮ ﺣﺑﯾب در ﺳﺎل ۱۲۹۸ھش در ﭼﮫل ﺳﺗون ﮐﺎﺑل ﺗوﻟد
ﺷده اﺳت .ﭘدرش ﺳﯾد ﺣﺑﯾب ﺳﺎﺑق ﻣﺳﺗوﻓﯽ وﻻﯾت ﮐﺎﺑل و ﻣﺎدرش زﯾﻧب ﺑود .او
ﺷﺎﮔﺮد ﻣﮐﺗب » ﻣﺳﺗورات« ﻋﮫد اﻣﺎﻧﯽ ﺑود و ﺑﻌد ھﺎ در ﺳﺎل  ۱۳۱۹ﺑﺣﯾث
ﻣﻌﻠﻣﮥ ﻟﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺳوی ﺷﺎﻣل ﺧدﻣت ﮔﺮدﯾد .ﻣوﺻوﻓﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۲۵ﺑﻪ ﺻورت
ﺳﺎﻣﻊ ﺑﻪ اﺧذ ﺷﮫﺎدت ﻧﺎﻣﮥ ﺑﮐﻠورﯾﺎ ﻧﺎﯾل ﺷده و در ﺳﺎل ۱۳۳۱در ﺟﻣﻠﮥ ﯾﮐﯽ از
اوﻟﯾن ﮔﺮوپ ﻧﺳوان در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺣﺎﺋﺰ درﺟﮥ ﻟﯾﺳﺎﻧس در اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎت ﮔﺮدﯾد.
ﻣﯾﺮﻣن رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب از ﺳﺎل  ۱۳۱۹ﺗﺎ  ۱۳۲۸در ﻣﮐﺗب اﻧدراﺑﯽ و ﺑﻌد ﺗﺮ
در ﻟﯾﺳﮥ زرﻏوﻧﻪ ﻣﻧﺣﯾث ﻣﻌﻠم ،ﺳﺮﻣﻌﻠم و ﻣﻌﺎوﻧﻪ اﯾﻔﺎی وظﯾﻔﻪ ﻣﯾﻧﻣود و ﺑﻌد ﺑﻪ
ﻣؤﺳﺳﮥ ﻧﺳوان ﻣﻧﺣﯾث ﻣدﯾﺮۀ ﮐورﺳﮫﺎی ﺳواد ﺧﺎﻧﯽ ﺗﺑدﯾل ﮔﺮدﯾد و ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۱۳۴۰ﻣدﯾﺮﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ،ﻣدﯾﺮﯾت ھﺎی ﻣﺟﻠﮥ ﻣﯾﺮﻣن ،ﮐورﺳﮫﺎف
ﻧﻣﺎﯾﺷﺎت ،رواﺑط ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎغ زﻧﺎﻧﻪ ،ﮐودﮐﺳﺗﺎن و ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﻪ را ﻋﮫده دار ﮔﺮدﯾد
ﺧﺎﻧم رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺑﻌد ﺗﺮ ﻋﺿو اﻧﺟﻣن ﺗﺎرﯾﺦ و ﺳﭘس آﻣﺮ ﻧﺷﺮات
ﺳﺮه ﻣﯾﺎﺷت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷد .ﻧﺎﻣﺑﺮده در ﺣﺎﻟﯾﮐﻪ ﻣﻧﺣﯾث اوﻟﯾن ﻧطﺎق زن در ﮐﺎﺑل
رادﯾو» ﺑﻌد ﺗﺮ رادﯾو اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن« ذرﯾﻌﮥ داﮐﺗﺮ اﺣﻣد ﺟﺎوﯾد ﺗﺷوﯾق و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷد،
ﺑﺎ ﺷﺮاﺋط دﺷوار در زﯾﺮ ﭼﺎدری ﭼﻧﯾن راھﯽ را ﺑﺮای طﺑﻘﮥ ﻧﺳوان ﻣﻣﻠﮐت
ﮔﺷود ،ﻣدت طوﻻﻧﯽ درﯾن دﺳﺗﮔﺎه ﺑﺻﻔت ﻧطﺎق و ﮔوﯾﻧدۀ ﭘﺮوﮔﺮام ھﺎی ادﺑﯽ

ﺳﯾﻣﺎی زن اﻓﻐﺎن درﺣﻣﺎﺳﻪ وﺗﺎرﯾﺦ

٣٥٠

ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و ﺗﻌدادی از ﺧﺎﻧم ھﺎ را درﯾن راه رھﻧﻣﺎﯾﯽ و ﺗﺷوﯾق ﻧﻣود ،ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ اﯾن
ﯾﮔﺎﻧﻪ دﺳﺗﮔﺎه ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ ان ﻋﺻﺮ ،ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﻪ از اﻧﺣﺻﺎر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣﺮد،
ﺧﺎرج ﮔﺮدﯾد.
رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب ﺑدون ﺷک ﺑﺮای ﻧﺳل ﺧود ،ﯾﮐﯽ از ﭘﯾﺷﻘدﻣﺎن ﻧﮫﺿت دوﺑﺎرۀ
زﻧﺎن ﮐﺷور ﮐﻪ ﺑﻌد از ﺧﺗم دورۀ ﺷﮔوﻓﺎن اﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﮐود ﻣواﺟﻪ ﮔﺮدﯾده ﺑود،
ﻣﯾﺑﺎﺷد ،ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳت ﻣدت ﺣﯾﺎﺗش ﻣﺣﺗﺮﻣﻪ »ﻣﺎﮐﻪ رﺣﻣﺎﻧﯽ« از ھﻣﺎن
ﺳﺎل ھﺎی ﻧوﺟواﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﻘوق و آزادی زﻧﺎن ﻣﻣﻠﮐت ﺳﻌﯽ و ﮐوﺷش زﯾﺎد
ورزﯾده اﺳت ،دﺳﺗﺮﺳﯽ اﯾن ﺧﺎﻧم ھﺎی ﭘﯾﺷﺗﺎز در ﻋﺻﺮ اﺧﺗﻧﺎق ﺣﻘوق زﻧﺎن زﯾﺮ
ﭼﺎدری ،ﺑﯾﺷﺗﺮ از راه ﻗﻠم اﻧدوﺧﺗن ﻋﻠم و ﻧوﺷﺗن ﺑوده اﺳت ،ﭼﻧﺎﻧﭼﻪ در ﭘﮫﻠوی
ﺗﺮاﺟم ﻣﺧﺗﻠﻔﻪ ،ھﺮدو ﭘﯾﺷﻘدﻣﺎن ادﺑﯾﺎت داﺳﺗﺎﻧﯽ زن اﻓﻐﺎن ھم ﺷﻣﺮده ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻣﯾﺮﻣن رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب ،در ﻋﺻﺮ ﻓﺮﺧﻧدۀ دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ ،در ﺳﺎل ۱۳۴۵
ً
ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺣﯾث ﮐﺎﻧدﯾد ﻧﺎﺣﯾﮥ اول و
ﻋﺿو ﻟوﯾﻪ ﺟﺮﮔﮥ ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﮔﺮدﯾد و
دوم از ﺷﮫﺮ ﮐﺎﺑل ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﯾﮐﯽ از ﺳﻪ زن اﻓﻐﺎن ،در ﭘﺎرﻟﻣﺎن»وﻟﺳﯽ ﺟﺮﮔﻪ«
اﻧﺗﺧﺎب ﮔﺮدﯾده و ﺗﺎ ﺳﺎل  ۱۳۴۹درﯾن ﺗﺷﮐﯾل ﺣﻘوﻗﯽ ،ﻣﺻدر ﮐﺎرھﺎی زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﺑﮫﺑود ﺣﯾﺎت و ﺣﻘوق زﻧﺎن ﮔﺮدﯾد .در ﺳﺎل  ۱۳۴۹ﺑﻪ رﯾﺎﺳت ﺳواد آﻣوزی
»ﻣﯾﺮﻣﻧو ﺗوﻟﻧﮥ« ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾد و ﺑﺎ ﮐودﺗﺎی ﻣﺮﺣوم ﻣﺣﻣد داود در  ۲۶ﺳﺮطﺎن
 ۱۳۵۴ﺑﻪ ﺧدﻣت وی ﺧﺎﺗﻣﻪ داده ﺷد.
ﻣﯾﺮﻣن رﻗﯾﮥ ﺣﺑﯾب در ﻧﮫﺿت دﯾﻣوﮐﺮاﺳﯽ دوﺑﺎر رول و ﺳﮫم ﻓﻌﺎل
داﺷت ،ﻧﺧﺳﺗﺎن ﺑﺎر در دھﻪ ﺳﯽ ھﺟﺮی ﺷﻣﺳﯽ ﺑﺎ ﺣﺰب وطن ﮐﻪ در ﻧﺗﯾﺟﮥ آن
ﺟﻧﺑش ،ھﻣﺳﺮش ﻣﺮﺣوم داﮐﺗﺮ ﻣﺣﻣد اﺑوﺑﮐﺮ ﺑﺎ ﻋده ای از روﺷﻧﮔﺮان ھﻣﻔﮐﺮ ﺑﻪ
زﻧدان اﻓﺗﺎدﻧد .ﺑﺎر دوم در دھﮥ درﺧﺷﺎن ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ  ۱۳۴۳ﮐﻪ ﺗﻔﺻﯾل آن در
ﺑﺎﻻ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾد.
ﺑﺮﻋﻼوۀ ﻣﺷﺎﻏل و ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی اداری ﻣﯾﺮﻣن رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب ،وی در ﻋﺎﻟم
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﯽ وادﺑﯾﺎت ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻋﻣﯾق ،ﺗﺟﺎرب ﻓﺮاوان و ﻋﻼﻗﻣﻧدی ﻓﺮاواﻧﯽ را دارا
ﺑوده و ﺑﺎ دﺳﺗﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻟﺳﻧﮥ ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ و ﻓﺮاﻧﺳوی ،در طول ﺣﯾﺎت ﻣؤﻓق
ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻣﮥ آﺛﺎر ادﺑﯽ و داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ھم ﮔﺮدﯾده اﺳت .در ﻣﺟﻣوع ﻧﺎﻣﺑﺮده ﺑﺎ
ﻧﺷﺮ ﺗﺮاﺟم ،اﺷﻌﺎر ،ﻣﻘﺎﻻت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣطﺑوﻋﺎت ﮐﺷور ﭼﻪ در
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داﺧل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﭼﻪ ﺑﻌد از ﻣﮫﺎﺟﺮت اﺟﺑﺎری ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣﺮﯾﮐﺎ ،ﺗﺎ
آﺧﺮﯾن ﺳﺎﻟﮫﺎی ﺣﯾﺎت ھﻣﮐﺎر ﺑوده اﺳت .ﺑﺮای ﻧﻣوﻧﻪ ﺑﻌﺿﯽ از آﺛﺎرش را ﻣﺗذﮐﺮ
ﻣﯽ ﮔﺮدﯾم:
اول :ﮐﺗﺎب ھﺎی ﻣﻧﺗﺷﺮ ﺷده :ﮔﻠﮫﺎی ﺧودرو ،۱۳۳۲ -زﻣﺮد،۱۳۳۶ -
زﻧﺎن ﺗﺎﺟدار ،۱۳۳۹ -ﻗﻠﮥ زﻣﺎن و ﻣﺟﻣوﻋﮥ اﺷﻌﺎر ﺟﮫﺎد.-۱۹۸۸
دوم :ﺗﺮاﺟم ﻧﺷﺮ ﺷده ﻗﺮار آﺗﯽ ﻣﯾﺑﺎﺷد :وﻻﻧﺗﯾن -اﺛﺮ ﺧﺎﻧم ژرژ ﺳﺎﻧد از
ﻓﺮاﻧﺳوی ﺑﻪ دری -۱۳۱۸ﺣﺎﯾﺰ اوﻟﯾن ﺟﺎﺋﺰۀ ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن.
اﻧﺎﮐﺎراﻧﯾﻧﺎ -اﺛﺮ ﺗوﻟﺳﺗوی ۱۳۳۴ -از ﻓﺮاﻧﺳوی ﺑﻪ دری .ﻣﺎدام ﺗﺮز -۱۳۳۵اﺛﺮ
ارﮐﻣﺎن ﺷﺎﺗﺮﯾﺎن ،از ﻓﺮاﻧﺳوی ﺑﻪ دری .ﭼوب دﺳت ﺑﯾﺗﯽ -اﺛﺮ اﻟﻔﺮد دو وﯾﻧﯽ ﺑﻪ
دری و ﭼﺎپ در ﭘﺎورﻗﯽ اﻧﯾس .۱۳۳۷ -ﮐﻠﯾو ﭘﺎﺗﺮا -اﺛﺮ ﻣﯾﺷل ﭘﺮه آﻣور از
اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻪ دری .۱۳۴۰،رﺳﺎﻟﮥ ﻟﯾﻠﯾﺎن واﯾﻠد  -از اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻪ دری  ۱۳۴۱از
طﺮﯾق رﯾﺎﺳت ﺳﺮه ﻣﯾﺎﺷت .ﺑﯾﺮق ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻓﺮاز اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن -اﺛﺮ ﺗوﻣﺎس ھﺎﻣوﻧد،
از اﻧﮔﻠﯾﺳﯽ ﺑﻪ دری ،ﭼﺎپ  ۱۹۹۲و رﺳﺎﻟﮥ زﻧﺎن اﻓﻐﺎن -اﺛﺮ ﻣﯽ ﺳﮐﯾﻧﺎزی»
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺎن ﻋﺻﺮ اﻣﺎﻧﯽ« از ﻓﺮاﻧﺳوی ﺑﻪ دری ﭼﺎپ  .۱۹۹۸ﺑﺎﻻﺧﺮه طﺎق
ظﻔﺮ -اﺛﺮ ارﯾک ﻣﺎرﯾﺎروﻣﺎرک ،ﻣﺟﻣوﻋﮥ اﺷﻌﺎر ﺑﻧﺎم روﺷﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺗﺎب ﺳﺎﺣل،
ﻣوج و ﮔﮫﺮ از ﺧﺎﻧم رﻗﯾﻪ ﺣﺑﯾب ﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده اﺳت .در ﺳﺎل ھﺎی اﺧﯾﺮ و ﻗﺑل
از ﻓوت اﯾﺷﺎن ﺑﺗﺎرﯾﺦ  ۱۲ﺳﭘﺗﻣﺑﺮ  ۲۰۰۲ﺑﻌد از ﭘﻧﺎھﻧده ﺷدن اﺟﺑﺎری در
اﻣﺮﯾﮐﺎ ،از راه ﻗﻠم ،ﻣﺻﺎﺣﺑﻪ ھﺎ و اﺷﺗﺮاک در ﻣظﺎھﺮات ﺑﺮای آزادی اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن،
ﮐﺎر ھﺎی ﺧﯾﺮﯾﻪ ﻣﻧﺟﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﻋﺿوﯾت ھﯾﺋت ﻣدﯾﺮۀ ﻣؤﺳﺳﮥ» ﮐﻣک ﺑﻪ اطﻔﺎل
اﻓﻐﺎن« و ﻣﺷﺎور ﺗﻠوﯾﺰﯾون » ﻧوای اﻓﻐﺎن« در ﺧدﻣت ﻣﺮدم ﺧوﯾش ﺑوده اﺳت.

پايان کتاب
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کانديد اکادميسين محمداعظم سيستانی١٩٣٨ :
سابق عضو علمی اکادمی علوم افغانستان ،در زمينه تاريخ وجامعه
شناسی ونظام زمينداری در افغانستان  ،صاحب تاليفات متعدد است.
برخی ازاين تاليفات عبارت اند از:
*  -مالکيت ارضى و جنبشھاى
دھقانى درخراسان قرون وسطى،
چاپ اکادمى علوم افغانستان،
کابل١٩٨٣=١٣٦٢م.
* -سيستان  ،سرزمين ماسه ھاو
حماسه ھا ) ٤جلد( طبع اکادمى
علوم افغانستان  ،کابل ١٩٨٥م
 ١٩٨٨* -مسالۀ اصالحات ارضی در
افغانستان دھۀ  ٧٠قرن بيستم
،چاپ١٣٩٠ش کابل
* -مردم شناسى سيستان  ،طبع
اکادمى علوم افغانستان١٩٨٩،م
.

سيستانی در سن  ٧٠سالگی

* -مقدمه يى بر کودتاى ثور وپيامدھاى آن در افغانستان ،چاپ  ،١٩٩٦سوئد
*  -دو نابغه سياسى  -نظامى افغانستان در نيمه قرن ١٩م  ،چاپ ،١٩٩٩سوئد
* -رستاخيزقندھار وفروپاشی دولت صفويه در ايران  ،چاپ  ٢٠٠٥پيشاور
* -عالمه محمودطرزى  ،شاه امان ﷲ ونقش روحانيت متنفذ ٢٠٠۴ ،پشاور
* -ظھور افغانستان معاصر واحمدشاه ابدالی،چاپ پشاور٢٠٠٧ ،
*-نقش تاريخی وزير فتح خان در دولت سدوزائی افغانستان،چاپ ٢٠١٣پشاور
* -سلطنت پشتونھا در ھند،چاپ دانش١٣٩٣،ش ،٢٠١٤ /پشاور
* -سيمای اميرعبدالرحمن خان در تاج التواريخ،دانش٢٠١٢،م١٣٩١ /ش
*-دفاع از ارزشھای ملی ،وظيفۀ عناصر ملی است ،دانش١٣٩٣،ش٢٠١٤/م
* -وزيراکبرخان ،قھرمان ملی قيام کابل،دانش ١٣٩٣ش،٢٠١٤ /پشاور

