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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۹۲/۱۰/۲۰۱۹                یزکهگدایعز 

         

 یحافظ نورمحمد کهگدا یها ادداشتی
 

 « ٣۹ »قسمت
 

 رزایدرکابل به نامش است «  وم ینقد شد و ملک اصغرخان  » که چاراه یگروه ٦ اتیق مال۱٣٣٧شوال   ۲در --
 خان گرفت .  یمجتب رزایآن موقوف  شدند وتعلق به م ۀعبدالخالق  خان سرشته داران سابق

هندوستان  ریسف یمحمد افضل خان به منصب برگت ملک ریسردار ام ق عبدالرحمن خان بن۱٣٣٧رجب ٥در -- 
 مقررشد. 

ضرب زده   یگ یشاه ک یلک ۲و  یلک سنار۲،  ی گ یلک سه شاه۲ق امر داده شد که ۱٣٣٧رمضان  ۲٧در -- 
 شود   

 موقوف شد .     نینوشتند بعد ازا یرا  که ادارات با سنه م رهی« وغ  لیئ ی»لو  ۀمیکه کل بیدرمکات --
 میاحمد خان داخل کارشد و پوره بساعت چهارون یعل یق  ناظر داخله آقا ۱٣٣٧ قعدهیذ ۱٦چهارشنبه  ومی -- 

. فرمان آن بنام محمد رشدیتوپ ف ۱٥، او را استقبال نمودند و یرسم ۀباج  یغند نظام کی یعصردرچمن حضور
 بود .   دهمقرر ش یراولپند ۀمذاکر یرمضان برا۲۲خان نوشته شده بود . و در  مینع
 نفر امضاء نمود .   ٦٤نشان وفا را بنام  نیفرام ریق ام۱٣٣٧شوال  ۀدرغر --
 شد .   عیشا  یوسن عهیراجع به ش یق اعالن سرکار۱٣٣٧شوال  ٦در -- 
نه دوم غند دارالسلط  دانیغند اول دارالسلطنه ومحمد اکبر کم  لیفضل احمد خان کرن  جاهیش عال۱۲۹٨  زانیم  ٥در  -- 

 فرستاده شد .   اوری زخانیخدمت در بخارا وفرغانه مقرر شدند و فرمان آن بنام عبدالعز یبرا
 فرد ذکر شده است :   نیآن ا ریداده شد که در اخ  یش امر طبع اعالن۱۲۹٨قوس  ۱٧در -- 
 زنده باد شوکت اسالم               تابنده باد کوکب سعادت افغانستان  یباق
 طبع شده است .                                                                خیمن ضبط است که بدون تار ونیاعالن مذکور درکلکس  کی
 ۀامان هللا خان روان حضرتیاعل کهیکابل درحال کیبه حد قرغه نزد خواستیکه م یق شخص۱٣٣٧درشوال  -- 

             کند ، گرفتارشد .                                                                                                              ریپادشاه ف یپغمان بود ،باال
معاش   یماهانه سه هزار افغان  یراجع به منظورنظام    نیهاشم خان ام  رمحمدیش فرماِن بنام م۱۲۹٨عقرب    ۱٥در  -- 

 « ، صادرشد.                                                                                          دیشه حضرتیمحمد نادرخان » اعل یسپهساالر غاز
هرات راجع به شرح نظام  انیش فرماِن بنام افسران وصاحب منصبان وسپاه۱۲۹٨قوس ۲٣چهارشنبه  -- 

المر  یو نشانها  یوسپهساالر هیناظر حرب »ۀسپهساالر محمد نادرخان درخدمت جهاد ونائل شدنش برتب یخدمتگذار
 .                          تیاول ، وفا وحم  

ان بنام سپه ساالرمحمد نادرخ  زانیجهاد دراثر صلح انگر یبه معطل یق غالباً فرمان۱٣٣٧شعبان  ۲٧ خیبتار -- 
 صادرشده است .      

قطغن وبدخشان مقرر شدند  ۀمیتنظ سیش سپه ساالر محمد نادرخان رئ۱٣۰۰قوس  ۲۲ یخیتار ۲۱بفرمان نمبر -- 
 کندک عازم آنجا شوند .                                                     کیقوس به همرکاب  ٣۰پنجشنبه  خیو درفرمان مذکورذکرشده بود که به تار

 یعل رمحمدیخان و بعد آن م رابولقاسمیم درآغاز کارخارجه را م۱۹۰۱هللا خان  بیحب ریحکومت ام لیدر اوا -- 
، معاش   نمودیاداره م  خان فیعبدالط ی. وکار داخله را منش  کردیغالم محمد خان م  رزایاو وسپس م  ۀآزاد خواهرزاد

         بود .                                                                                                                         یملک دانیورتبه شان کم یکابل یۀاو چهارهزار روپ
وسردار درجه اول   یوحاکم کالن سمت جنوب ی، نظام یملک لیش شاه محمود خان کرن۱۲۹٨سنبله ۱۰خیبه تار --

             مقررشدند.                                                                                                                     هیروپ ٨٣٣به معاش ماهانه 
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را نائب الحکومه ها  ا یه عرض وداِد مردم ورعا خزانجات حکم شد ک لیم جرن۱۲۹٨اسد  ۲٤ یخیبه فرمان تار -- 
 سندی، بنو  باشدیم  یعباس  کیآن     متینشاندار که ق  یچاپ  ی، بکاغذها   دهینشن  دیبه کاغذ سف  نیوحکام وکارداران بعد ازا

 .                                                                                    دیوجه آنرا به جمع آن ضم کن رستاده،حکام  ف یتان است برا یلیکاغذ ها که تحو نی. شما ازا
 یرسم یوکاغذها  نیدرفرام نیامرشد که بعدازا هیرعدلیخان وز میبنام محمد ابراه ۱۲۹٨اسد  ۲٤بفرمان مورخه -- 

 ، عرض وداد بشنوند .                                                                 یدر عرائض چاپ وهم سندیبنو ی، سنه وماه شمس یقمر ۀبه عوض سن
 ای یخطبه را به فارس ندهی، امرشد که درآ بیخان خط یعل رمحمدیم یش ، اسم۱۲۹٨اسد  ۲۹ یخ یدرفرمان تار 

                                                                                                          بدانند .                               نیپشتو بخوانند تا مستمع
طالب  یبرا دی، کاله وبوت ، نشان وطبراق تا ع یشی دست در ٣٣۰امرشد که  ۱۲۹٨اسد  ۲۹ یخ یبه فرمان تار -- 

 معارف بسازند . 
«  ناریدرحسابات » د نیامرشد که بعدازا هیرمالیمحمود خان وز رزایبنام م ۱۲٧۹اسد  ٣۱یخ یبه فرمان تار -- 

 گرفته نشود .  
 وزارت معارف داده شد .                                       یبرا۱۲۹٨اول سنبله  خی» معرف معارف « بتار ۀطبع ونشرمجل ۀاجاز -- 
» تهل « ، حمله به سرسرنگ ازطرف شاه محمود   بکابل ، فتح  ارهیق  شکست دکه ، آمدن ط  ۱٣٣٧درماه شعبان    -- 

 وام  ازطرف سپه ساالر محمد نادر خان صورت گرفت .                                                                                نیخان وحمله برسپ
به حضور  یمه ناخوشش است وجناب صدراعظم دانشمند افغانستان بعد ازآن ه ۱٣٤٦ زانیم ۱٥امروز  -- 

ا وقت یونیهما  حضرتیاعل معلوم گشت که به   شدند،یازحضور ذات شاهانه رخصت م کهیدر ارگ مشرف شدند، ام 
خود را هم به حضور  یا قبل ازحرکت استعف کروزی دیوشا  رودیدوامدارآلمان م ۀمعالج  کی یشنبه برا٥روز 
                     .                      دینما  میتقد یونیهما  حضرتیاعل
اش ازشورا  نهیعقرب همان سال خودوکاب ۱۱شده بود ودر  نهیکاب لیش مامور تشک۱٣٤٤عقرب   ٧به  هیمشارال 
 لیل دهیروزچهارشنبه منظور گرد شیشد واستعفا  یروزکم دوسال مستعف ۲۲بعد از نکیاعتماد حاصل کرد و ا یرأ
      پخش شد .                                                                                                                      یرشاهیدارالتحر هیش با ابالغ۱٣٤٦ زانیم ۱۹شنبه ٥
راجع  یشد . درفرمان دهیافغانستان برگز یبه پادشاه یاحمد شاه دران حضرتیش اعل۱۱۲٦اسد  ٥بروز جمعه  --  

شناختند : شاه بابا ، شاه کاکا  تیمطابقت داشت برسم یکه به اصول عنعنو یبه القاب ، کلمات واصطالحات باستان
ازواج  یو برا رهی، شاه ادِه وغ یب یازواج محترمات شاه کوکو ، شاه ببو ، شاه ب  یوبرا رهی،شاه ماما ، شاه آغا وغ

 شدیاستعمال م رهیکالن وغ یب ی، ب یب یکو ، ادِه ب یب یدِه کو ، ب، ا یخور یب ی، ب یسلطنت خور انیاخوان واع
 حضرت،  ا ی: عل  لینمود ازقب  زاستفادهیبو د ن  جیدروطن ما را  میکه ازقد  یوترک  یعرب  ی، عالوه  برآن از القاب معمول

 «   گمیومؤنث آن ب یمذکر در زبان ترک ۀمیکل گیب گم»یجناب ، شاه ب ا یجاه ،عل ا یعل
 و امثال آن .                        یب ی، آقا ب یب یب ری، شاه خانم » خانم مؤنث خان « ، شاه زاده خانم ، ام گمیب ری، وز گمیربیام مانند
عفت مآب  لیازقب  شدیجمالب مترادف نگاشته م شدیکه به عنوان ازواج شاه نگاشته م  بیومات نیفرام یشانیکذا در پ 

آراء   نتیصفات ، گوهرآراء ، جوهر آراء ، ز هیصفات ، معال هیاحتجاب ، عال د یش، عصمت مآب، قمرنقاب ، خور
الزمان ،  نهیالزمان ، سک جهیتاج ، مهرجهان ، نورجهان ، فاطمه الزمان ، خد نی، گوهرنساء ، جوهرنساء ، زر

 نگاشته شود .        ریالزمان وغ لتهیالزمان ، جم حهیمل
 ۀبقرار روزنامچ  یوصورت ی، تعداد ازدواج ها ازنکاح  دیبه قدرت رس مورشاهیت کهیم زمان۱٧٧٣-ق ۱۱٨٧در --  

اعمام احمدشاه بابا،  یبن اتیحرم او را صب یاهال نیهمه معتبرتر انیکه از م دیرسیخاص خودش به سه صد م
 ی، خانان و ملوک الطوائف کشورها  یدران ئلقبا  گزادگانِ ی، ب هیشاهان تحت الحما  اتی، صب یسرداران قبائل دران

 .                                           دادیم لیمتصرفه تشک
  ی رشته ها   ،یشیخو  ۀقبائل بواسط  شنهادیوپ  یدراثر معرف  ۀازدواج ها به جهت  محبت با سران قبائل و عد  نیا  ۀزیانگ 

 مورشاهیت حضرتیموکب اعل  که ینگاه اعزاز بود . هنگاماحترام وخواه از ی، خواه از رو یتقرب به دودمان شاه
 شیوحصول افتخاِر دودمان خو  ادیمحل به احترام ز یا وروس  نی، صوبه داران ، خوان  انیوال  کرد،یعبور م  یازشهر

 یازخاطر افتخارات افغان مورشاهیو خود ت کردندیم شنهادیپ حضرتیاز دختران خود را به جهت ازدواج اعل یکی، 
 نیداشته باشد، تن به ا  لهیو سران قب  فهیبا هرطا  یگانگی، روابط    یشیتوسط خو  دیاز احوال مردم که با   یریوهم دستگ

 .                                                         دادیازدواج را م رقد
، سلطان  ونیپسران ، هما  نیا ۀخود بود که منجمل یرسمدختراز زنان  ۱٣پسر و ٣٤صاحب  یدران مورشاهیلهذا ت 

 یفروز وگوهرتاج م یتی، مهروماه ، گ گمیمحمود ، شاه زمان ،کهندل ، شجاع الملک ، وازدخترانش مهر جان ب
   .                                 باشد

 « انیپا  »
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