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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                      »کهگدای«عزيز : تهيه و ارسالی  ٣٠-٠١-٢٠١١  ني
  

  »کهگدای « يادداشتهای حافظ نور محمد
  )پيوسته به گذشته (

  
  سردارمحمد حکيم خان مصاحب حضور

در مقابل اميرعبدالرحمن خان شکست خورد، مصاحب مذکور، خيمۀ   وقتيکه سردار محمد ايوب خان در قندهار در
   .بدست بيايد ا کاغذها و اسناديکه باوی مراوده داشتند تلف نشود ومحاصره گرفتند ت را بشدت تحت مراقبت و منشی او

چون امضاء نداشت، امير صاحب بر  آغا بود و افتند که اغلبًا خط عطا محمد شاه ييی ازين کاغذها قطعۀ مشقی
را  ، اوبهانه ميپاليدند» پدر محمود طرزی طرزی افغان سردار غالم محمد طرزی معروف به« طرزی صاحب 

  . طلبيدند
  : مرحوم طرزی آنرا مالحظه کرده گفت . » و کام فتح و ديده فتح، ظفر فتح سرفتح « : مصرع اول قطعه چنين بود
امير صاحب بال ! باشم و يا خط ازمن باشد، مگر چون تقدير برسرم  آورده است حکم کنيد بخدای جل جالله اگر خبر

  . دمشق فوت کرد و بوطن بر نگشتنددر م ١٩٠٠همان بود که تا ترديد حکم فرار بروی صادر کرد، و
  
 ميرزا محمدمحسن خان دبير 

بود از طرف امير کبير اميردوست محمد  نام که از قندهار ميرزا محمد محسن  به»دبيری«قب لدر افغانستان اّول 
  !ای محسن: قل ميکردند که وی فرمودزبان اعليحضرت موصوف ن چنانچه بزرگان همان عصر از. خان نهاده شد

  که پدرميرزا احمد علی قرائتزبان  از و. استخراج کرده ام»  دبيری«تو  و » اميرم« نام ترا بروزن نام خود که من 
ميرزا محمد محسن خان خيلی : رفيق ميرزا محمد محسن خان بود روايت کرده اند که   قندهاری وميرزا محمد حسن

حش و دشنام ه بود و هيچ گاهی از زبان وی لفظ فشخص امين، سنگين، برده بار، صاحب اوصاف حميده و پسنديد
برای هرشخصيکه مراسله مينوشت عنوانش را بصورت خطاب آقای محسن  تحرير . بسمع احدی نرسيده است

بعد از فوت امير کبير . ديانت و امانت کاری ميديد امير کبير هم دبير خويش را به نظر بسيار محبت و. ميفرمود
 درين هنگام به ظهور ،ان کار کرد اما همان موافقت مزاج که در عصر امير کبير ميسربودچندی با امير شيرعلی خ

  . لهذا خود را کم کم از کار کناره کرد،نرسيد
  

  ميرزا محمد حسن خان شاملو دبير
با اندک   نمود وقدم را پيش  ميرزا محمد حسن خان شاملونائيکه خود را کناره ميکردـاث  ميرزا محمد محسن خان در

ق که ١٢٩٠ در.لويناب ترکستان مقرر بود به منصب نائب محمد علمتا فوت  گرديد و »دبيرالملک«ن اين شخص زما
» دبيرالملک«           کابينه را اعالن کرد ميرزا محمد حسن خان بهمان لقب  اميرشيرعلی خان تشکيل صدارت و

  . لقب پشتويش نقش شده بود، چنانچه در مهرش هم همين ياد ميشد) لوی کشل(وزراء بوده و به پشتو  داخل
 محمد حسن خان دبير ،در مزارشريف لويناب مقررشد» شاغاسی شيردل« که نائب محمد علم، بعد ازفوت  بهر تقدير

بمعيت وی مقرر و روانۀ آنجا » نائب خورد« به لقب کمنابی يعنی ،هم که از کوايف افغانستان و روسيه وقوف داشت
  .شد
  

  نميرزا محمد نبی خا
  در وقت امير شيرعلی خان نيز جملۀ زير دستان ميرزا محمد محسن خان دبيرالملک بود و ميرزا محمد نبی خان در 

ای بچه گگ : ين خطاب ميکرد بعضی اوقات دبيرالملک محسن خان بوی چن.با محمد حسن خان دبير همکاری ميکرد
  .ترا صاحب خيلی اوصاف بلند ميبينم ! شالباف

، امور دفتر ميرزا محمدمحسن خان هم فوت گرديدخان دبيرالملک به مزار شريف رفت و  دروقتيکه محمد حسن 
  . را اداره ميکرد  بوی داده شود اين کاردبيریبدون آنکه لقب  قرار گرفته وميرزا محمد نبی خان شاهی به 

 چاپار نيز مقررداشت، وامير شيرعليخان ويرا عالوه بر وظيفۀ دبيری به دائرۀ  » پوسته–دائرۀ چاپار « درساليکه 
اجرا می داشت حتی با تا سقوط سلطنت امير شير عليخان  اين دو وظيفه را تا شروع جنگ دوم افغانستان و انگليس و

  . بعد فوت وی واپس بکابل عودت کردامير مذکور بمزارشريف هم رفت و



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

گی هم به نويسندعهد نامۀ گند مک  ، چنانچهکار ميگرفت از او خود خواسته و   امير محمد يعقوب خان او را نزد
ماداميکه انگليس ها در کابل وارد شدند و اوضاع بحرانی شد ميرزا محمد نبی خان . ميرزای مذکور انجام يافته است

  .رسانيد بخدمت امير عبدالرحمن خان خود را از دريای آمو گذشته
 بود شرفياب  امين نظاممزارشريف  در که در عصر نائب محمد علم ميرزا مير محمد حسن خانوی   پيشتر از

 گرديده بود و اين قسم بخشش ها اين معنی را ميدهد که گويا قلمدانحضور امير مذکور شده و مورد بخشش يکدانه 
درينوقت برای ميرزا محمد نبی خان هم از طرف ضياء الملته يکدانه قلمدان عطا . بمنشی گری حضور تفويض ميشود

  آيا معنی بخشش قلمدان را ميدانی؟از وی سوال شد،  گرديد و
چنانچه حينيکه ضياء الملة وارد .  خواهم بودمستوفی يا دبيرگمان ميکنم که من :   ميرزا محمد نبی خان عرض کرد

، مير محمد حسن خان مستوفی الممالک و ميرزا محمدنبی خان دبير الممالک ابل شد و شکل سلطنت او قوام گرفتک
  .مقرر گرديدند

بن امير سردار محمد یوسف خان باالی   اعتبار نداشته ودبير عبدالرحمن خان در اوايل فقرات  اسراری را بر  امير
  کبير که دراين وقت در بين عام وخاص موقعيت خوبی حاصل کرده بود اجرا ميکرد اما بعد ازشکست سردارمحمد

شده رفت  تا حّدی  که به صورت غير  روز بروز صاحب عزت و اعتبار  دبيرايوب خان و بازگشت او به قندهار
  . ازوی کار گرفته ميشد مشيرالدولهمحسوس مثل وزير خارجه يا

  ميرزا محمد نبی خان در اکثر اوقات بيان ميکرد که قرار توصيۀ ميرزا محمد حسن خان دبيرالملک، امير کبير 
معاش  .ازآن استفاده نموده ام رده وتحريرک ساده دارد نقل و  را که عبارت روان و ابواب الحنانکتاب چندين بار

تخلصش در . کرتی گلنار ميپوشيد  بود يعنی درچوکی جرنيلی نشسته وجرنيل هزار کابلی و منصب وی ١٢او  ساالنۀ
  .بود » واصل« شعر  وغزل 

 دبير هم در. را تکان های سخت داد ، مزاج ضياء الملته ازوی منحرف شده و دو سه دفعه او  دراواخر حيات دبير
درهمين آوان روزی در عمارت چهلستون که به حضور امير .  با پرده ميخواهمِگاز خداوند مر: جواب ميگفت

 رامصاب گرديده بدون آنکه اظهار نمايد برخالف سايرايام کاغذ های خود    »  وبا«مرحوم کار ميکرد بمرض کولرا
چنين بيوضعی او  امير صاحب هم که از. داز مجلس امير صاحب خارج ش بدون سالم  به عجله و بی ترتيب جمع و

:  عرض کردندحکيمان.  دبيردگرگون بود خبرش را بياوريدبرآمدن: ملتفت و متحير شده بود بعد از دو ساعت فرمود
  .او را مرض رسيده است

 .سبب اشتداد مرض و چه بخاطرعارضۀ دبير اندوهناک شده حکم برفتن ريشخور يا گلباغ نمود   اميرصاحب چه از
وجوديکه حالت دبير خيلی خراب بود جواب را به  حکيمان احوال دبير را تحريری پرسيد، با وقتيکه به گلباغ رسيد از

  : تواين دو فرد را درجوابيۀ خود بوضع مناسب رسانيد.اطباء نمانده خودش جواب الزمه بنوشت
      در دم مردن مرا از زندگی افسوس نيست  :                       فرد اول 

  حيِف  امانت که از دستم رها خواهد  شدن                                   
  بگذاشتم آن خدمت ديرينه به فرزند      :                          فرد دوم 

                                        او را  به  خدا  و  خداوند   سپردم
،  پسر دبير، سيد احمد پسرحيدر شاهميرزا داوؤد، غالم حسين: ين ها بودند کاتب های دبيرميرزا محمد نبی خان ا

  . و ميرزا محمد امين افشاری ميرزا عبدالعزيز
 نفر سوار ترکی که چپن و ٢٠و جسدش را  گلباغ فوت شد    خالصه که ميرزا محمد نبی خان دبير الملک در

درها کسی شامل از ک(سياری از اقوام و منسوبين خودش  بهای سياه داشته با بيرقهای سياه در دست بودند بادستار
از اينجا بشهدای صالحين برده  درکابل بجای نشيمن وی که حاال جای معين السلطنه مرحوم است آوردند و) نبود
  . دفن کردندشاه پنجۀدر

با باغچه در چندل يک حويلی    از متروکات وی بجز همين خانه که حاال ورثۀ معن السلطنه در آن زيست دارند و
  . دگر چيزی که قابل ذکر باشد نمانددر نانکچی  يک تاک باغ  بائی پغمان و

 رسالۀ اول شاهی بود، ميبود اّما نهايت باپرده که تا اجيدن منظور نظر او هميشه عبدالرحيم خان جرنيل که درآنوقت 
پسر دبير با : به پغمان رفت و فرمودروزيکه ميرزا محمد نبی خان فوت شد امير صاحب . مدتها کسی نمی فهميد

همانا غالم حسين پسر دبير در روز چهارم با ميرزا ها شرفياب . ميرزايان زير دست او بعد از ادای فاتحه بيايند
  .حضور امير شدند

  
  ميرزا غالم حسين خان

 خيمۀ کالن و سايه زاغالم حسين پسر محمد نبی خان دبيرالملک بود در روز شرفيابی، امير صاحب امرکرد کهيرم
رميرزايان روزانه برای کاردرهمين خيمه ئسا بان خوب قريب عمارت نشيمن شاهی برپا کنند تا ميرزاغالم حسين و

  .ی پغمان است استراحت داشته باشندجای دبير که در چندل باي از طرف شب در باشند و



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

لۀ غالم حسين خان مقرر و ن حال بقسم الدر عي ميرزا محمد داوؤد پدر منشی حاليۀ مجلس اعيان بصورت نائب و
پسر کاه بود اگرچه غالم حسين خان در قلم از  ، وين بجای پدر می نشست اما پدر کوهالحاصل غالم حس. معين شد

 روز بعلت همين سخافت ٢٠ يا١۵پدر کم نه بلکه بيشتر بود اّما در تقرير زبانی مانند جوز پوچ بود، چنانچه بعد از 
  .ديدعقل موقوف گر

 خانۀ دبير مذکور که ساختمان خودش بود و يک وقتی امير صاحب را در آنجا مهمان هم کرده بود، در اينوقت به 
  .در آنجا نشيمن نمود) امير شهيد(درآمده و شهزاده حبيب اهللا خان تصرف دولت 

  
  مير محمد حسين خان

طرف اميرعبدالرحمن خان با عطايای يک دانه قلم از   وگذشته آمو  از درياینبی خان دبيرين شخص قبل از محمد ا
دان مفتخر شده بود وعين همان جواب سوال که درمورد معنِی بخشيدن قلمدان با محمد نبی خان شده اوًال با همين 

  .شخص بميان آمده بود چنانچه او را مستوفی الممالک مقرر کرده بودند
 بحضور و در زمرۀ  اشخاص ايستاده پا بوده گاه  حسين خانمير محمد درين وقت که ميرزا غالم حسين موقوف شد 
پسر  را عوض او» عبدالرحمن خان«سته نميداشت مينوشت امير مرحوم گاه کدام فرمان مختصر را که مطالب برج

، نه نشسته بلکه ايستاده پا حرف می زد و ير و جای که چند روز پسرش مينشستدبير گماشت اّما مذکور بجايکه دب
  .می نوشتدر پرده  ضروری را عقب خطوط

ر است که ايستاده پا چون رفتنی هستم همان بهت: ؟ ميگفترسيد که چرا به دربار نمی نشينيد هرگاه کسی ازوی ميپ
که دفترتشخيص مير ابوالقاسم روز مير محمد حسين خان عوض برادرش ١۵ يا ١٠چنانچه بعد از .باشم و بروم

يعنی به چوکی برگدی می نشست و معاش برگد ملکی د حسين خان مذکور منصب معاشات بود مقررشد و مير محم
  .هزار کابلی بود٨ساالنه او 

  
  ميرابوالقاسم

مير محمد قاسم  نداشت اسم او راهم امير صاحب   دبيریشد اما وی لقب  ميرابوالقاسم عوض برادر خود مقرر
حاالنکه  بود و پدر قاسم معنی ميداد و)  عليه وسلمصلی اهللا(گذاشت زيرا ابوالقاسم اسم کنيت حضرت رسول اکرم 

کرنيل منصب وی  هزار کابلی و۵معاش وی ساالنه . ۀ وی بوده و پسری بنام قاسم هم نداشتصخميرابوالقاسم نام م
 والستان، ميرزا عبداللطيف حکيم، ميرزا باز ، ميرزا محمد ايوب از، سيد حبيب اهللازيردستان ميرابوالقاسم.  بودملکی

  .محمد قونسل و ميرزا شاه محمد قندهاری بودند
اشخاص معتمد و نويسنده را برای محرری    ميرمحمد قاسم خان در اثنای کار بنابر خيال امير صاحب بعضی از

سيد حبيب وردک بود که چه در دفتر تشخيص معاشات و چه در دفترمکتوب : بدفترمکتوب نويسی آورد ازآن جمله
  . ياد ميکردتد» سه قلم«اينرا بنام . ن کار ميکرد قاسم خانويسی بصورت نائب مير

، ميرزا عبدالرشيد، سنجشی مير احمد شاه، ميرزا محمد حسين خان کوتوال و: که عبارت از  ادعاطلبان اين کار
 ميرزاعبدالروف کشميری، ميرزا عبداهللا پسر سالم جان باشند، سيد حبيب را از روی فريب ديده چنين تجويز کردند

يا سرکشوده بدون جواب در الماری بگذارند بطرزيکه مير  چهار پنج مکتوب را سربسته و) پوسته(که از هر داک
همرای اخبارنويسان ديگربه اميرصاحب  سيد حبيب ابوالقاسم مطلع نشود، وقتيکه باندازۀ چهارصد قطعه برسد خود 
  .دون جواب مانده استرپورت نمايند که مکتوب ها بنابراغراض شخصی مير ابوالقاسم ب

که راپور برايش رسيد سردار عبدالقدوس خان شاغاسی خود را بهمراه مير ابو   امير عبدالرحمن خان در همان شبی
سردار مذکورمکتوب  . رفته قضيه را تحت تحقيق بگيرند» دفتر مکتوب نويسی«سيد حبيب مقررکرد تا در القاسم و

  علت الجواب ماندن مکاتيب چه بود؟: ميرابوالقاسم سوال کرد قهر وغضب ازها را نزد امير آورد و امير به بسيار 
     و امير به سردار. نتوانستم به آنها برسم بنابر زيادی کار :ه از دسيسه سازی ها بيان کند گفتابوالقاسم بدون آنک

م امور فراه، قندهار، بنابران برای ميرابوالقاس .وقتيکه چنين است کار را بايد منقسم نمود: القدوس خان فرمودعبد
سمت جنوبی و مشرقی را و برای سيد حبيب خان کار های هرات، ميمنه، مزارشريف، قطغن و بدخشان و هزاره 

  .جات تعيين گرديد
       شش ماه  دفترجاری گشت اما بعد از ، کار در هم دو قسمت کردند و صبح همان شب ميرزا های زيردست را

 ف گرديد و ميرزا عبدالرشيد از جملۀ ادعا طلبان عوض اووه نتوانسته و موقسيد حبيب خان از عهدۀ اين کار برآمد
  .پنج ماه معزول شد اما او هم کار کرده نتوانسته بعد از. بکار هايش مقرر شد

ازين به امضاء و دستخط خود اعالن نمود که هرکسيکه داوطلب اين کار باشد اسم خود را تحرير   ضياء الملة بعد
ی اينکار نام نويسی کردند اّما از جمله دونفرکه چندان قابليت هم نداشتند يکی ميرزا آقا جان و صدها نفر برا. دارد

ديگری ميرزا محمد جان منظورگرديد، که کار متعلق سيد حبيب اهللا را با اين دو نفرسپردند که هزاره جات، هرات و 
  . ميرزا محمد جان سپرده شدبدخشان با سمت شمال به ميمنه به ميرزا آقا جان و مزارشريف، قطغن و



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

ميرزا آقا جان هم «  اين دونفر لنگان لنگان و دشنام خورده کار ميکردند تا آنکه صياء الملة فوت کرد و متعاقب آن
و کار هردوی اين ها به ميرزا عبداللطيف خان که يک شخص . وفات يافت و ميرزا محمد جان نيز برطرف گرديد

  ، ماه سلطنت امير شهيد۶، بعداز بود منتخب گشت» ب اهللا خان شهيد امير حبي« اهللا صاحب قلم و منشی شهزاده حبيب
  . پدرود حيات گفتلراوکميرزا ابوالقاسم هم بمرض 

  
 »آزاد « ميرزا محمد علی 

، گرچه که او ز فوت مامای خود بکار او مقرر شد و داماد مير ابوالقاسم خان بود و پس ااين شخص خواهرزاده 
  . فهميده و اليق بود ديری نپايده  بيش از چند روز کار زياده دوام نکرد و برطرف گرديدشخص

  
  ميرزا غالم محمد خان وردک

موصوف از نويسندگان زمان شهزادگی امير حبيب اهللا خان شهيد بوده و عوض مير محمد علی آزاد به اين عهده 
 و يا نزد  نصراهللا خانميشد زيرا کارها نزد سردار کار کمتر دفتر مکتوب نویسیدرين وقت به . منصوب گشت

  .عبدالقدوس خان شاغاسی اجرا ميشد
  

  سردار عبدالوهاب خان
هدايت او کار   مقررشد و کليه ميرزاهای دفتر زير امر و امين المکاتب چندی بعد سردار عبدالوهاب خان به لقب

اده شد که يکی آن ميرزا شاه محمد قندهاری و  هم دونفر محرر دگبرای ميرزا غالم محمد خان ورد. ميکردند
  .گرش ميرزا باز محمد خان نام داشتدي
امين المقابله هم از اول وقت حاضری بدفتر که . درين دفتر ديگر کاری نبود» خارج « اين هم غير از يگان کار   با

صتی مامورين اکثرًا زمان رخآنوقت در موضع حاليۀ دفتر وزارت دربار متصل دافغانستان بانک بود، آمده و تا 
  .زارکابلی ميشد ولی ماکوالت نداشته٨، معاش سرداری خود را ميگرفت که عبارت ازبيکار مينشست

 وقتيکه سردار عبدالوهاب خان نائب الحکومۀ مزارشريف مقرر شد عهدۀ او را به ميرزا عبد اللطيف خان سابق 
  .حدی را که از طرف روسيه پيش ميشد بحضور تقديم ميکرد و بسالذکر فقط برای نام دادند آن هم يگان فقرات سر

  
  پايان

  
  
  
  
  
  
 

 
  


