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 1۴/۰۷/2۰2۰          عزیزهللا کهگدای
 

 محمد کهگدای یادداشتهای حافظ نور
 ۴۵قسمت 

 

 :لم قلعۀ خ  
 که ازشهر«یارکند»و معروف بود « مروارید جادۀ ابریشم»که به «کاشغر» دولت چین حکومات اسالمی1۷در قرن 

احتمال قصد این رو از اتباع شانرا مفرور کرد و راهز12با هحکام آنجا را همرا ،از بین بردهای تاریخی چین بودند 
 تجاوز بسوی سرحدات افغانستان میرفت احمدشاه بابا مصمم شدند که درمرکز شهرخلم قلعۀ عریض ومستحکم اعمار

اینرو بطرح قلعۀ دارالحکومه خلم توسط مخلص  مرکز استخبارات نظامی باشد، از چاپارخانه و نموده که محل حاکم و
 ،و مخلص خان ، بهرام خان را مؤظف ساختمان قلعۀ مذکور ساخت  دترکستان اقدام گردی کلخان پوپلزایی سردار

یاد میشد که دربین بلخ و قندز موقیعت داشت یعنی قلعۀ «  تاش قلعه و تاش قرغان» قرارگاه عسکری بنام  این قلعه
 ساختمان آن دربر گرفت . که شکل قرارگاه عسکری را داشت و مدت ده سال را« ُخلم» دارالحکومۀ

 

  :بیگی خان
هرت بامیزایی ش اعلیحضرت احمد شاه بود که به نام وزیرشاه ولی خان بیگی خان یکی ازمنتفذین پوپلزایی خسر

 در اثر مریضی شکر وفات یافت ، بیگی خان نواسۀکه « م 1۷۷2 –ق 11٨٦» فوت احمد شاه بابا داشت . پس از
ارشد احمد شاه بابا و روسای  مورشاه درانی پسرخود شهزاده سلیمان را به پادشاهی برگزید که با مخالفت شهزاده تی

 مواجه گردید ، تا آنکه بیگی خان را به قتل رسانیدند و شهزاده سلیمان را کور کردند .درانی قبائل 
یشاوندی را جلب نمود ، ازاین رو وخو احمد شاه بابا در اثر خویشی باسران قبائل و بزرگان اقوام معروف همکاری

  .توانست بدین وسیله آرامش نسبی را برقرارسازد اقوام و مذاهب مختلف زن گرفت و برای خود وپسران خود از
حرمسرای خود داشت ، وبه قولی تعداد ازدواج تیمورشاه اعم ازنکاحی وصورتی به  زن در 1٤تیمورشاه درانی 

بجا ر تدخ 1٣پسرو  ٣٤نفر به حساب آمده است و از زنان رسمی تیمورشاه  ٣۰۰به  خودش ۀاساس روزنامچۀ خاص
  .ماند

 

 :ازمشایخ کبار
ی امارات ابدال مشایخ کبار عصر حاجی میرافضل معاصر امیران بالستقالل ابدالی هرات وجناب میریحی قتالی از

بود. ازمظاهر مورد احترام خاص شاهان سدوزایی  وه ات حیات بسر برد باستانی هر زمین سر دره هرات است، ک
، حبیب عبدالرحمن معرفی میکند ، درزمان  دالرحمن درانی را صاحب نگارستان سلطانیب: عکرامات اوشان اینست

 .احمدشاه بابا ، توپچی باشی بود ، روزی دراثر امری ازحضوراحمد شاه بابا محکوم به اعدام شد
نسقچییان عبدالرحمن را به زیر پای فیل بقتل میرساندند ولی فیل رم کرد ، باردیگراو را بدهن توپ بستند اما توپ 

حیران ماندند وتصور کردند که دربدن خود چیزی دارد ازاینرو به پالیدن لباس وبدن او  آتش نه گرفت . نسق چییان
قدام کردند که مبادا تعویزی دربر داشته باشد اما ازنزدش چیزی نیافتند با تحجب بحضور پادشاه صورت واقعه ا

  رابعرض رسانیدند .
دارید که مانع ازقتل  مریدی یا : آیا بیکی ازبزرگان اخالص کامل وا عبدالرحمن خان را اظهار وپرسیداحمد شاه باب
 : در آغاز جوانی شغل شبانی داشتم در دامنۀ کوه شخصی بالباس نمدیعرض کرد؟ حبیب عبدالرحمن تو شده است

سادات کوه زور  : اسمم سید یحی ، ازه بسیار خوش روی گفتب نامش را پرسیدم ؟ اوبامن برخورد سالم کردم و
و ازنظرم « مدد کن به نزد احمد شاه : » ، او چنین فرمودخالص مند شدم و ازش استمداد جستم! من بوی اهراتم

ه ک امروز و، به منصب توبچی باشی رسیدم  حضرتیعلغایب شد، من معنی این جمله را نفهمیدم و چندی بعد نزد ا
با اعصای خود بطرف  نظرم همان شخص آمد و توپ بسته شدم در به دهنمحکوم به اعدام به زیرپای فیل وسپس 

آبی را به دهن توپ « برای آب ظرف سفالین نوله و دسته دار» ابریق شد ،سپس وی فیل دور فیل اشاره کرد و
  بریخت وتوپ کاگرنشد.
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 او را حبس کنید تا حضرت میرصاحب حاضر این بار :بدالرحمن خان توپچی باشی فرمودنداستماع بیانات ع بعد از
ماس رهایی عبدالرحمن خان را احب به دربار احمدشاه بابا حاضرو التص. همینکه میرنشود او را رها نخواهم کرد

سالگی  ۷2احمد شاه بابا عبدالرحمن توپچی باشی را عفوه نمودند . جناب میر صاحب یحی قتالی بعمر  و نمود
  ق وفات یافت .11٩2در

 

 :وشهزادگانخویشی احمدشاه بابا 
ای اینرو بر وبزرگان اقوام معروف همکاری خویشاوندان را جلب نمود ، ازبابا دراثرخویشی باسران قبایل  احمد شاه

ه چنانک خود وپسران خویش ازاقوام ومذاهب مختلف زن گرفت وتوانست بدین وسیله آرامش نسبی را برقرارسازد
یحضرت محمدشاه لصبیۀ اع« حضرت بیگم » و دهلی مقام نمود : احمدشاه درانی درتاریخ حسین شاهی مینویسد

تفاق و ، اباعث استحکام رشتۀ اتحاد ویگانگیرگانی را به صالح عالمگیرثانی به عقد خود درآورد . این وصلت گو
 یمورشاه پسر ارشد خود عقد نمود که رابطۀتدختر عالمگیرثانی را با دو خاندان سرشناس ومقتدر گردید  اعتماد

  استوارساخت . ا با خاندان تیموریهیگانگی وقرابت ر
علت کسرت ازدواج تیمورشاه درانی این بود که یک تعداد زنان به انتخاب پدرش احمدشاه بابا ، به نسبت استحکام 

رفی وپیشنهاد سران قبائل که درقدیم رواج بود و آنها دختران زیبا دراثر معمحبت باسران هرقبیله وتعداد دیگر
 «خرگاه بزرگ » نشانده به دولت سرای پادشاه و درمیان منجم « تخت روان  »ونیکوسیرت خود را درمیان محفه 

  جاه وجالل اعلیحضرت میرسانیدند . دارانسر
صورتی به اساس  تیمورشاه اعم ازنکاحی و داشت ، بقولی تعداد ازدواج زن درحرمسرا 1٤تیمورشاه درانی  

 .بجامانددختر  1٣پسرو  ٣٤از زنان رسمی اش  مده است .آنفر به حساب  ٣۰۰روزنامچۀ خاصۀ خودش به 
که پله های رسیدن بقدرت راطی میکرد رمسران زمان شاه پس ازنزدیکی به دربانورمحمد خان بابری پدریکی ازه 

ق دراثنای ورود شاه محمود 121٦به امرزمان شاه اعدام گردید . همچنین دراوحینی شروع توطئه های درباری 
لی سیستان ازوی استقبال گرمی کرد ودختر خود را به حبالۀ نکاح شهزاده کامران پسراو درانی ، بهرام خان وا

  درآورد ومنصب سرداری به خود کمایی کرد .
 

 : وزیر شاه ولی خان
پس . خسر احمدشاه بابا یکی ازمنتفزین پوپلزایی بود که بنام وزیرشاه ولی خان بامیزایی شهرت داشت بیگی خان

را به پادشاهی برگزید که با مخالفت شهزاده تیمورو روسای « شهزاده سلیمان » ازمرگ احمد شاه بابا ، نواسۀ خود 
 سلیمان را کورکردند . ند و بعداً شهزادهتا آنکه اورا به قتل رسانید قبایل مخالفش مواجه گردید

 

 : قضاء
در زمان سلطنت اعیحضرت احمدشاه کبیر قباله ها بشکل ابتدایی مروج گردیده بود ولی فاقد ثبت ومحفوظ دردیوان 

 یحضرت تیمورشاه وزارت هایلقضاء بود ودرهنگام ادعا مدار حکم سلطان یا قاضی قرار می گرفت . در عهد اع
که عالوه از وظایف «  مدارالمهام» داخله وعدلیه تحت یک عنوان قرارداشت ،سپس وزارت عدلیه تحت عنوان 

، کم شرعیه برخی از وظایف وزارت داخله را به دوش داشت . وزارت عدلیه توسط خان علوم یا قاضی القضاتامح
را دردرباربعهده داشت .درعصرشاه  شرعیقاضی فیض هللا خان دولت شاهی بود که حثیت وزیرعدلیه و مشاورت 

دررأس آن محمد یوسف خان به حیث قاضی ضات تبدیل گردید ودائرۀ آن وسیعترشد و محمود دارالمهام بنام دارالق
القضات اجرای وظیفه می نمود. درعهد شاه زمان عالوه برمحاکم عدلی آنوقته دیوان دیگری بنام دارالعدالت تحت 

و امیر دارالقضات نیز به آن اطالق  ولوی احمد خان اداره میگردید که نام های خان علومریاست داروغۀ عدالت م
مقرر شد . درهمین دوره عالوه  شاه به حیث قاضی القضات تیمور تمیگردید ومولوی فیض هللا خان قاضی حکوم

اداره میگردید. باید عالوه محاکم عدلی ، دیوان دیگری بنام دارالعدالت بریاست داروغه عدالت مولوی احمد خان بر
  کرد که قضات بشکل امروزی ناشی از انعکاسات دول اسالمی درافغانستان میباشد .

نفراعضای آن تحت ریاست یک 12عالیتر درکابل تأسیس و من خان یک محاکمۀحدرعصر امارات امیرعبدالر
نفرازاعضای مذکور نائبان قاضی القضات امور قضاوت را درغیاب قاضی ٤القضات اجراآت مینمودند و نفرقاضی

القضات اجرائ مینمودند . الزم به یاداوریست که امیرمذکور مالیات جدید برازدواج وضع کرد مثالً ازهر نکاح باکره 
روپیه دراجرت مالی ناکح ویک  2مالیه گرفته میشد همچنین  پیسه ٣۰روپیه و ٦پیسه ونکاح بیوه ٣۰یه وروپ 12

  قران قیمت تکت نکاح نامه گرفته میشد .
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