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و شميره   ٢ 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 اهللا  :ليکوال  ٠٣-٠٢-٢٠١١  ني
 

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

  :ميرزايان حضور
  

 ماتحت آن يک عده نويسندگان ديگر هم مقرر بودند که آنها ،زايانرو مي  دروقت اميرعبدالرحمن خان عالوه بر دِبير
الب خارج موضوع بود که بعضی مط وظيفۀ اين ميرزاها نوشتن يادداشتها،  رقعات و . حضور ميگفتندميرزايانرا 
  .آنها اجرا ميکردند  ميفرمود و امر، هرامری را که الزم ميدانستصاحب درطول روز وشب بهر کدام شانامير

دبير و : کرد  حضور را بصورت تخمين چنين ميتوانميرزايانو  دبيروظايف اين دو طبقه نويسندگان يعنی  تفريق 
و ميرزايان حضور . اجراء ميکردند ارسال و مرسول ميشد آنها را » ت پس«دائرۀ معّيت آن آنچه بواليات ذريعۀ داک 
  .احيانًا متعلق بمرکز ميداشت تحرير می نمود آنچه بدون ارسال داک که بصورت آنی و

نفرميرزای  قابل بياورد و  چهار: امير صاحب به دبير گفت که به بودن اين ميرزايان احساس گرديد،  در اول امر
 اين .ناقابلی ميرزا عصمت اهللا رستاقی مقرر اين کار، امير صاحب دلتنگ شده بود ی بود که ازاين وقت. معرفی کند

  :چهار نفر ميرزا ها اين ها بودند. شخص در اّول محرر خزانه بود
قبًال ميرزای سردار محمد يوسف خان بن امير  اين شخص در چنداول تکيه خانه داشت و: مير حيدرشاه چنداولی – ا 

  .و را با پسرش ميرزا سيد احمد کشت، ارا در قضيۀ هزاره جات دخيل يافتهباالخره اميرصاحب او  .کبير بود
  مزاقی عبدالقدوس خان اعتمادالدوله وآدم زباندار خوش خولق و او ميرزای سردار :  منشی دوست محمد هراتی– ٢ 
  .در قلعۀ حيدرخان قلماق واقع لب دريای اندرابی کابل سکونت داشت. بود       
  .پدر ميرزا عبدالطيف  که به درجۀ مجتهد رسيده بود: ميرزا  عبدالعزيز – ٣ 
  .که ميرزای فوق العاده ورزيده بود: غالم حيدر هراتی   - ۴ 

امير صاحب ازين چهار نفر دونفر را نزد خود نگهداشت و متباقی را نزد سردار نصراهللا خان پسر خود که تازه بکار 
کشته شدن ميرحيدرشاه و فوت منشی دوست محمد خان، ميرزايان حضور  بعد از. داشتموظف شده بود،  مقرر 

  :بلتدريج زياد شدند که مشهور آنها اين ها بودند
، َسَد نن برادر »مستوفی الممالک « ن خان کوتوال ، ميرزا محمد حسن برادر ميرزا محمد حسيميرزا عبدالرووف

ميرزا ، د خسربرۀ ميرزا عبدالرووف کوتوال، ميرزا سيد محمريشخوری، ميرزا قاضی ميرعبدالغياث نرنجن داس
، ميرزا محمد تقی و حاجی عبدال خالق که نزد ، ميرزا منشی نذير، ميرزا محمد اميناحمد علی خوش نويس قندهاری

ان و درست تمام آنها يکی هم کارد  نفر ميشد و چون از٢٠تعداد تمام ميرزايان در حدود . ملک اصغر ميرزا بود
من از بيکارگی : به طبيعت امير صاحب کار پيشرفت نميکرد بنابران روزی امير صاحب چنين فرمود ميرزا نبود و

اين هاهم به  مقرر کنم که مطابق خواهش من کار کند و ميرزاها خلق تنگ شده ام و ميخواهم شخصی را به اين کار
  .زير دست او کار کنند

 تعريف و ، واده حاکم ميمنه ميشد بحضور خواست که برادر عبدالرحيم آخندزنام رامحمد اکبر  بدين صورت 
وقتيکه او را . شوی لباس فاخر بپوشانند شست و بعد از توصيف امال وانشاء آنرا نموده امر کرد که به حمامش برده و

 باالی ميرزا يان  منشی باشیبه لقب بعد ازحمام آوردند يک قلمدان طال بخشيده به معاش چهارهزاز کابلی ساالنه و
  .حضور مقرر فرمود

موافق طبيعت امير  مينوشتند و  مدتی امير به او هدايت ميداد و او به ميرزايان ميگفت و آنها کار را اجرا ميکردند و
  .ای تحريری حضور خوب اجرا شده استکاره: صاحب کار ها اجرا ميشد چنانچه بعضًا امر صاحب ميفرمود 

بحث های صورت گرفت و امير به منشی باشی مذکور   ترشی پياز مرسل بحضور امير دريکی از روزها راجع به
به   وبه قلم خود بنام حاکم ارگون، زرمت و خوست بنويس که پياز مرسل را از آنوال ارسال دارند: چنين هدايت داد

ِگل ريگدار باشد بنشاند تا  زمين های دارای ِگل زرد و ملک اصغر نيز بنويس که پيازها را درچهار جای که مراد از
  . ديده شود که در کدام نوع زمين خوبتر حاصل ميدهد

. ميفرمود) ار بجای آن عمارات ساخته شده استکه فعًال پارک زرنگ (زرنگار اين حکم را اميرصاحب در خانۀ 
منشی باشی محمد .  اکبر منشی باشی بقلم خود بنويسدقصد امير عبدالرحمن خان آن بود که اين امر را خود محمدم

اميرصاحب مجددًا به  .متفکر ماند و چرت ميزد کاغذ را بدست گرفته و اکبر خان هم درکنج دربار خانه نشسته قلم و
  : باشی ايستاده شده دودست را باالی ناف بسته گفتبچه فکر ميکنی ؟ منشی چرا نمی نويسی و: او ملتفت شده گفت 



 
 

 
و شميره   ٢تر 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

مقرری تو مقصدم مقصود خان برادر  از: امير صاحب فورًا گفت . نويسنده نمی باشم غالم شما خواننده و! صاحب
عجب اينکه مقصودخان هم ميرزا نه بود ! تو رفته گدام دار هرات باش! اخيرمن اشتباه کرده ام، خير ديگر شما بود و

  .ک جرنيل بودبلکه ي
بس، تا اين  صورت خوبی نداشت و ُمزّوِر اين ميدان منشی نذير بود و و تحريرات حضور سر  خالصه بعد ازين کار

  .خوب جريان پيدا کرد و انگاه امور تحريرات بصورت صحيح  و که ميرزا محمد حسن خان قندهاری روی کارشد 
را ياد نداشت بحيث قاضی مقرر کرد که او  اء خود در امور عدلی قاضی محمد حسين خان پنجشيری را که حتی امض

  .اکثر دعوی را چرتکی فيصله ميکرد
  .ميکرد منزل باالی سالم خانه  می نشست و کار  زمانيکه امير عبدالرحمن خان در کابل تشريف ميداشت در

و  دفتر داشت) شتجوار بانک ملی موقيعت دا وزارت دربار که در( مير ابوالقاسم ميرزای امير دراتاق اول داکخانه 
 خيمه ٣ يا ٢درآن وقت دفتر مذکور بنام دفتر مکتوب نويسی ياد ميشد و در موقع سفر برای دفتر مکتوب نويسی 

  . ميزدند و همانجا کار ميکردند
 

  سردار محمد ايوبخان طرزی صاحب و جنگ امير عبدالرحمن خان و
  

ان سوار اسپ ميشد طرزی صاحب هم شرف هم هنگاميکه امير عبدالرحمن خان برای جنگ سردار محمد ايوبخ
هرچند امير مرحوم فرمودند که شعراء بامزاج لطيف و طبع . جنگ را با سردار نامدار آرزو کردند رکابی شاهی و

جنگ نامه ها انجام دهند اما طرزی  بهتراست که خدمت خود را در خون را برداشت نتوانسته و نازک، معرکۀ آتش و
  .را بدرجۀ رسانيد که اميرصاحب خواه ناخواه شمول شانرا درجنگ اجازه دادند رارصاحب بحيث يک داوطلب اص

ديده شد که طرزی صاحب بريک اسپ بسيار عالی » نفر را از نظر گزراندن«  لشکرسان بينیوقت   بدين ترتيب در
   :را به آواز بلند خواند اين فرد خود شکر از پيش روی اميرمرحوم گذشته و و يراق شير دارای زين و

  من سر نه پيچيدن زدشمن شيوۀ  تير است و
 من روبروی خصم رفتن کار شمشير است و

 خالصه در روز آغاز جنگ طرزی صاحب بريک اسپ خر طبيعت قاطر مزاج که يابو نسبت بوی رخش رستم 
 لند شد وهمينکه گرد هيبی ب .چون کسانيکه برای قتل برده ميشوند با گردن کج روبميدان نهاد گرديده و مينمود، سوار

درپيغولۀ مستور  نظرها دور و ترتيب نظام را ازهم پاشيد، طرزی صاحب هم از نفنگ نظم و صدای غرش توپ و
ضرور قصيدۀ تهنيت فتح را به  طرزی را بپاليد که خود را پنهان کرده و: امير مرحوم ملتفت گرديده فرمود. گرديد

  .نام سردارايوب خان ميسازد
گويند  .صفحات چندی را سياه کرده بود معلوم شد که واقعًا مصروف قصيده سازی بود و گويند ماداميکه او را يافتند 

 .      ب خان يکی همين حادثۀ مشروعه بودعامل بزرگ فرارکردن آن بدنبال سردار محمد ايو
 

 پايان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


