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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 

 ۲۶/۰۱/۲۰۱۹           عزیزهللا کهگدای
 

 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای
 (٣٥قسمت )

 

 :زنان اعلیحضرت تیمورشاه درانی
، سردارعربهای بهسود جالل آباد بوددختر خوش صورت  ،ملکۀ معتبر احمدشاه بابا ، زوجۀ اول وتیمورشاه مادر

صورتی بقرار روزنامچۀ خاص  وتعداد ازدواج های او بصورت نکاحی  ،بقدرت رسیدوقتیکه تیمورشاه جوان 
، سرداران شاه بابا حرم او را صبیات بنی اعمام احمد میان همه معتبرترین شد که از خودش به سه صد بالغ می

های متصرفه تشکیل  ، خانان وملوک الطوائف کشورادگان قبائل، بیگز، صبیات شاهان تحت الحمایهقبائل درانی
و پیشنهاد قبائل بواسطۀ خویشی رشته  اثر معرفی عدۀ در محبت با سران قبائل و. انگیزۀ این ازدواجها بجهت میداد

نگاِه اعزاز بود ) احمدشاه بابا نیز دراثر خویشی با  از های تقرب بدودمان شاهی، خواه از روی احترام وخواه
پسران خود  واینرو برای خود  خانان همکاری خویشاوندان را جلب نمود از بزرگان اقوام معروف و سران قبائل و

نسبی را برقرارسازد( ، هنگامیکه موکب  توانست بدین وسیله آرامش ب مختلف زن گرفت وهاقوام و مذا از
، خوانین و روسای محل ازاحترام زیاد عبور میکرد، والیان وصوبه داران شهری یحضرت تیمورشاه ازلاع

خود پادشاه  ضرت پیشنهاد می کردند ووحصول افتخار دودمان خویش یکی از دختران خود را بجهت ازدواج اعلیح
طایفه وسران قبیله داشته باشد، تن  هر خاطر دستگیری از احوال مردم که باید توسط خویشی ، روابط یگانگی با از

  .به اینقدر ازدواج را میداد
ود بود که مهمترین پسرانش دختر از زنان رسمی خ ۱٣و پسر ٣٤لهذا اعلیحضرت تیمورشاه درانی صاحب 

اه ، گیتی فراز از دخترانش مهرجان بیگم ، مهروم ، و، شاه شجاع الملک، کهندل، شاه زمانسلطان محمود ،همایون
 ،انی که با اصول عنعنوی مطابقت داشتو اصطالحات باستکلمات  . القاب در دورۀ درانی ازو گوهرتاج میباشد

ت ، شاه کوکو، ه آغا وغیره و برای ازواج محترما: شاه بابا ، شاه الال ، شاه کاکا ، شاه ماما ، شامیت شناختندبرس
. عالوه برآن از القاب معمولی عربی استعمال میشد ،ادِه بی بی ، بی بی کالن وغیره هِ شاه ببو، شاه بی بی ، شاه اد

علیا جاه ،علیا جناب ، شاه ، قبیل علیا حضرت استفاده می نمودند از نیز ،وطن ما رایج بود در کی که ازقدیموتر
«  ترکی» خانم ( مانند امیربیگم ، وزیربیگم ، شاه خانم ) امیرو مونث آن بیگم بمعنی مذکر« ترکی»بیگبیگم )

  .آن ( شاه زاده خانم ، امیربی بی ،سرور بی بی و امثالمونث خان 
الت مترادف ازقبیل عفت مآب ، عصمت مکذا درپیشانی فرامین ومکاتیب که به عنوان ازدواج شاه نوشته میشد ج

، اء ، زرین تاج، زینت آرا ، گوهرنسآرا، جوهر، گوهرآرا، عالیه صفاتشید احتجابرخو ،قمرنقابمآب ، 
  .ه نگاشته میشدر، سکینه الزمان وغی،خدیجه الزمان، فاطمه الزمانجهان ، نورمهرجهان

 

: الحاج مال فیض محمد هزاره مشهور به کاتب بن محمد سعید در رمضان حبیب هللا سقو محمد کاتب هزاره و فیض
 سالگی توسط مال محمد۲۱دهکدۀ زرسنگ قره باغ غزنی تولد یافته و درسن  م در۱٨٧۲ق مطابق به  ۱۲٨۹

چاپی و  مدارک خطی و سرور اسحاق زائی به دربار امیر حبیب هللا خان معرفی گردید . امیر مواد تاریخ ، مأخذ و
امیرحبیب هللا  سپرده واو بود به  توجه برادرش سردارنصرهللا خان نائب السلطنه دستیاب کرده که با داشتها را یاد
سراج » لّد اول کتاب . بعد ازمسودۀ جپیه مأمور نقل وتألیف کتاب فرمودرو ۲۰۰ساالنه  ، کاتب را با تنخواهنخا

. درجلد دوم سراج التواریخ ب را به یک هزار روپیه مفتخرساخت، سردارنصرهللا خان معاش ساالنۀ کات« التواریخ
ختم جلد دوم  یک هزار روپیه در روپیه درجالل آباد و ٥۰۰ازطرف امیرحبیب هللا خان برعالوۀ احسانات مبلغ 

  دوجلد بطبع رسید. این تاریخ در ام بخشید وعبوی ان
 ۱٣۰٧یحضرت امان هللا خان چندی به ریاست دارالتألیف وزارت معارف وقت خدمت کرد والی لت اعوق اتب درک

، حبیب هللا بچۀ سقو که میخواست بیعت . بعد ازسقوط دولت امانیبحیث معلم ایفای وظیفه نمود ش در لیسۀ حبیبیه
ه را به همرایی عبدالرحمن خان ، مال فیض محمد هزارسط متنفذین چنداول کابل حاصل کندهزاره را تو مردم
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. حین ورود کابل به سرچشمۀ هزاره جات فرستاد از ولا، خلیفه غالم حسن چند، نورالدین خان میرآقاکهدامنی
ند ومال فیض محمد کاتب هزاره دبه آنجا ، عبدالرحمن کهدامنی را مردم هزاره جات بقتل رسانی مذکورهیئات 

  . کابل برگشتنده به هجله ب ،باسایر اعضای هیئات بی نیل مقصد
حبیب  ، جاسوسانِ سلطنه را داشتمقام معین ال دوم سقاء برادر حبیب هللا کلکانی که لقب سرداراعلی و حمیدهللا پسر

مقاومت برضد حبیب هللا سقو تشویق  به پایداری و  سقو فیض محمد کاتب را متهم به درقفاء ، سران هزاره راهللا
اثر ایماء همین اشخاص مردم هزاره به  ، حمید هللا نائب السلطنه فهمید که دراحوال دادندحمید هللا ، به کرده است

آنها را شدیداً شکنجه ، لت  مذاکره درقلعۀ باقرخان خواسته وهیئات مذکور را به بهانۀ  سقو بیعت نکردند ، او
نفر دیگر  با دو آباد کابل پناه برد و فیض محمد کاتب هزاره وزیر خلیفه غالم حسن معلم فرار کرده در وکوب کرد

م وفات یافت ۱۹٣۰ق مطابق ۱٣٤۹رمضان المبارک ۱٦ شنبه٤آن شکنجه بروز  اثر شدیداً مجروح گردیدند که در
معتبرترین کتب تاریخ است که  سراج التواریخ است این کتاب از خود بجاماند که عبارت از یادگاری از کاتب

شده ولی تنها سه جلد آن در دسترس قرار نوشته دربارۀ تاریخ افغانستان توسط کاتب تألیف شده است که در پنج جلد 
  دارد .
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