
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

 

 

 صفحه 4 از 1  ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

 

  
 

 04/03/2018                  احسان هللا مایار

 تکملۀ رویداد های تأریخی 
 ) از خاطرات محمود طرزی(

 مپنجقسمت 
 

 موضوع خواندیم: چهارمدر اخیر قسمت 

حضرت امیر قبل از آنکه از افغانستان به طرف روسیه بر آید، عیالی که داشت وفات یافته بود و فرزندی هم از 

وفات یافته بود. این عیال داری امیر بعد از فرار شدن او به طرف روسیه و قایم شدن حکومت آن داشت که آنهم 

امیرشیرعلی خان بر افغانستان، این عایلۀ امیر عبدالرحمن خان به معیت والدۀ حضرت امیر در قندهار نظر بند 

انستان شمرده می شد ودر قندهار بودند. جدۀ من، والدۀ پدرم "بی بی حوا" که یکی از زنان نام دار و معروف افغ

اباعن جد وطن موروثی شان بود متوطن می بودند. زمین داری بسیار و قلعه و باغ میوه دار در "میانجوی" نام 

موضع بسیار خوش آب و هوای وادی "ارغنداب" قندهار خریداری و آباد کرده بودند. امیر شیر علی خان هم 

ان" بود که او به قدر شش ماه در قندهار مستقالً حکومت هم کرده بود، بنابر پاس اینکه عم بزرگش "رحمدل خ

دایماً در مراعات خاطرش می کوشیدند. با این مناسبت ها بر رغم نظر بندی شدیدی که بر والده و عیال های 

 .امیر عبدالرحمن خان بود، دایماً بهر گونه همدردی ها و مدد ها و رفت و آمد ها می پرداختند

رده شدن والده و تعلقات باقی ماندۀ شان از قندهار نیز یکی از جملۀ کار هائیست که پیش از سفر شان به اینک آو

 سوی قندهار اجرا شده بود.

 و اینک به ادامۀ گذشته:

دیگر عیال وارۀ امیر در ترکستان روسی مانده بود، که دختر یکی از "میر های" معتبر و معروف ترکستان 

به "بی بی دختر میر" زبان زد شده بود و اوالدی از او نیآمده بود. لهذا یکی از کنیزکان  ماوراء النهر بود و

پرورانیدۀ خودش را به حضرت امیر تقدیم و از آن دو پسر پیدا شده بود که یکی را "حبیب هللا" و دیگرش را 

یش از سفر پم یکی از واقعات خواسته شدن این عیال ها و اوالد ها ه  "نصرهللا" نام نهاده بودند. این است که

. آن روزیکه به استقبال شهزادگان تا به "مهتاب باغ" نام موضع رفته هیچ فراموشم نمی شود که قندهار است

بودیم و در آنجا به خدمت شان رسیدیم که هر دو شهزادگان در زیر نظارت صاحبزاده غالم حیدر نام، خان با 

نی استقبال کنندگانه را به آنها معرفی و پذیرایی می کردند. به سن و سال نفوذ کوهستانی و یک اللۀ معمر ترکستا

شهزادگان را در این وقت از یک یک قیاس باید کرد که کاله های قره قولی که از کابل با دیگر البسه ها و اشیا 

از تو و آن از من" "این ها برای شان رسیده بود، هر دو برادر بر سر کاله ها که "این از من و آن از تو" و یا 

 گفته در مابین خود چنگاو می شدند تقریباً به سن پنج و هفت سال تخمین می شدند.
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وسی و دیگرش مراسم عزاداری که در خانۀ خود مان هم دو مراسم بزرگ اجرا گردیده بود. یکی مراسم عر

 حه گیریش می گویند.تفا

عروسی ازدواج همشیرۀ سکه ام "همدم" بود که با عنایت هللا خان وزیر زادۀ سدوزایی با امر و خواهش حضرت 

دبدب یک ممی شد، اجرا گردید خیلی مطنطن و امیر که همه مصارف و مخارج عروسی هم از کیسۀ خودش 

وشی ها و خرمی ها شده عروسی بود. در مدت یک هفته خانۀ ما عادتاً یک بهشت انواع ساعت تیری ها و خ

بود. رفقای همزول و هم قراغم )؟.ا.م( از سردار زادگان و خانزادگان و غالم بچه گان خاص حضور امیری که 

روز مراسم عروسی اکثر ، چون محمد نعیم و محمد صفر و غیره دراین چند داز ترکستان همرکابش  آمده بودن

 ی گذرانیدیم.اوقات یکجا با هم به انواع ساعت تیری ها وقت م

عزاداری فاتحه گیری جده ام "بی بی حوا" بود که در قندهار وفات یافته و خبر مرگش به کابل آمده و سه روز 

مراسم عزاداریش در خانۀ ما اجرا می شود. حضرت امیر در هر سه روز هر روزه خودش بالذات بر مقام فاتحه 

را به جا رساندند. جدۀ مرحومه همه امالک غیر منقولش را و احتفال این مراسم  زگیری نشستند و به بسیار اعزا

که در میانجوی قندهار داشت قبل از وفات خود به فرزندش حضرت پدر تملیک نموده بودند. آن تملیک نامه و 

دار والدۀ مرحومۀ شان به کابل به آنجا را ناظر محمد صدیق نام کار حساب  و کتاب اراضی و لوازم زمین داری

دند. حضرت پدر چناچه دیگر اراضی و امالک خود شان را به دیگر فرزندان خویش تملیک ور آورده بحضور پد

ار را که از والدۀ شان ارثاً و تملیکاً مانده بود به نام هو بخشش  نموده بودند این اراضی و عقارات میانجوی قند

 و والده ام تحریراً تملیک فرمودند. محرر عاجز

تا در بارۀ ازدواج ها و زوجه  دارمدر نظر بنده، مایار در این فرصت 

های امیرعبدالرحمن خان لحظۀ تأمل نموده و در مورد تعداد شان 

نحوی ه روشنی اندازیم. گرچه این مطلب از دید محیط ما افغان ها ب

گی می نمائیم ، لیک در جهانیکه ما زندمی شودفتاده تلقی اپیش پا 

موضوع زوجه های یک پادشاه و تأثیر گذاری آنها در جامعه اهمیت 

 داشته و نمی توان آنرا نادیده گرفت.

عالیق بنده در این رابطه مطالعۀ چند سطر از نوشتۀ محمود طرزی 

 است که در صفحۀ اول همین مقال چنین می نگارد:

از  یکیدختر مانده بود، که  یدر ترکستان روس ریام ۀوار الیع گرید "

 یب یو به "ب" معتبر و معروف ترکستان ماوراء النهر بود یها ری"م

خودش را به حضرت  ۀدیپروران زکانیاز کن یکیبود. لهذا  آمدهیاز او ن ی" زبان زد شده بود و اوالدریدختر م

 "را "نصرهللا" نام نهاده بودند. گرشیهللا" و د بیرا "حب یکیشده بود که  دایو از آن دو پسر پ میتقد ریام

آنرا در پهلوی این  فوتوی عنوانامیرعبدالرحمان خان" که سفر نامه و خاطرات "جهت معلومات مؤثق کتاب 

نوشته از نظر می گذرانید، روی دست گرفته و روی موضوع خاص زوجه های امیر مطالب مربوط آنرا بیرون 

 .نویسی نموده که از نظر خوانندگان گذارش می یابد

 )امیر عبدالرحمن خان می گوید( همین اثر می خوانیم که: 228در صفحۀ 
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یه گذاشته بودم با نوکر های سعیال و دو پسر خود حبیب هللا خان و نصرت هللا خان را که در رو "در این وقت

را که در قندهار بودند احضار کردم. در ماه ذی  فرستاده بودم طلبیدم و نیز اقوام خودخود که نزد آنها  محرم

 و مادرش یکی از اقوام من بودند دختر مالعتیق هللا صاحب زادههق عیال دیگری که  1297الحجه الحرام سال 

یوسف ان فراهم آمد. کوچکترین اوالد من  تزویج نمودم. این تزویج به توسط و در خانۀ عمویم سردار محمد

یال و مادر و خواهر و پسرهایم که عین منکوحه است. در مدت قلیلی تمام خانواده و محمدعمر خان از بطن ا

سال ها مرا ندیده بودند همه یکجا نزد من جمع شدند. شکر خدا را به جا آوردیم که این نعمت اقبال را بعد ازاینکه 

 رزانی فرمود."تقریباً دوازده سال آواره بودیم و زحمات زیاد وصدمات زیاد دیده بودیم به ما ا

 "ریدختر م یب ی"بمتوجه شده اند که مرحوم طرزی در بارۀ زوجۀ امیر می نویسد که امیر ازخوانندگان گرامی 

صاحب اوالد نشده بلکه از یکی از کنیزکان "تقدیم شدۀ وی" دو پسر پیدا شده که یکی آن "حبیب هللا" و دیگرش 

 "نصرهللا" نام نهاده شده بودند.

 می کند در باره تحقیق بیشتر نموددر این مرحله با یک واقعیت عجیب مصادف می شویم که ایجاب از دید بنده 

 تا به ُکنه و اصل آن پَی برده بتوانیم.

در نوشتۀ مرحوم طرزی به وضاحت می خوانیم که از یکی از کنیزکان "تقدیم شده" نام می برد. "تقدیم شده"  -1

 ن طریق وصلت را نشنیده ام. تقدیم شده مترادف است با چی؟اصطالح ایست که در روابط زناشوئی چنی

 طوریکه در باال خواندیم که امیر می گوید: 228در صفحۀ  -2

 یگذاشته بودم با نوکر ها هیهللا خان و نصرت هللا خان را که در روس بیو دو پسر خود حب الیوقت ع نیدر ا "

 . ..."دمیمحرم خود که نزد آنها فرستاده بودم طلب

 است که مطلب از خواستن "عیال" و دو پسر به کابل کی است؟سؤال 

 ؟"ریدختر م یب ی"بدو پسر و یا مادر 

 جائیکه از مطالعۀ این اثر استنتاج شده می تواند از زوجه های امیر چنین یاد شده است: تا

 هیمن اثر می بینیم که چنین تذکار شده است:34در صفحۀ 

نوشت که می خواهد دختر خودرا به من تزویج نماید،  به پدرم محمد خان حاکم هرات، روزیر دربا"در این وقت 

ه و دخترش را نامزد من نمود، از این کار دوستی بین مشارالیه و پدرم خیلی مستحکم تفرپدرم خواهش او راپذی

 گردید."

 می خوانیم: 193در زیر عنوان فصل ششم صفحۀ 

 عزیمت به اوره تپه -1

وز دیگر، از خجند مجدداً روانه شده خیال داشتم به طرف خوقند بروم، گفتند گدار ها برف پس از اقامت سه ر

به طرف اوره تپه روان شدیم و قاصدی با چهار هزار روپیه نزد پسر های زیاد گرفته لست. آن راه را ترک گفته 

ده ام، ولی شما باید در خوقند فرستاده پیغام دادم که من عازم اوره تپه ش ندمیر جهان دار شاه که در خوقند بود

میر جهان دار شاه اقامت داشته باشید تا مجدداً از من به شما خبر برسد، البته مطالعه کنندگان به خاطر دارند که 

بود و شیر علی خان اورا اخراج کرده بود. پسر های او که حاال نزد آنها قاصد فرستادم، پدر خود را  پدر زن

کشته بودند و به جهت این کار روس ها آنها را حبس کرده بودند، ولی بعد از سه سال من از آنها ضمانت نموده 

 آنها را مستخلص کرده بودم. ...
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 نیم:سفر نامه می خوا 36همچنان در صفحۀ 

عبدالرحیم خان سابق الذکر از ترقیات من حسد ورزیده به مخالفت من شروع به فساد کرد. روزی به پدرم اظهار 

داشت که پسرت به شرب شراب و کشیدن چرس معتاد شده است. حال اینکه ابداً چنین عملی را نداشتم، چون 

نزد پدر زن خودم به م از بلخ فرار نموده خیلی جاهل بودم و از سرزنش های پدرم به تنگ آمده بودم مصمم شد

در حینیکه مخفیانه مشغول تهیۀ فرار بودم، نوکر های من ارادۀ مرا به پدرم اطالع دادند. پدرم  هرات بروم.

وده تمام اردل ها و غالم ها و نوکر های مرا صحت دارد، مرا حبس نم تحقیقات به عمل آورده چون دید این فقره

 ازمن گرفت. ...

 از زوجه های امیر عبدالرحمن خان در ذیل نام می بریم:ق شرح فوبا 

 " زبان زد شده بود.ریدختر م یب یب دختر میر جهان دار شاه که " -1

 .دربار، محمد خان حاکم هرات ریوزدختر  -2

نام محمد عمر خان به دنیا آمده و ، که از بطن وی کوچکترین فرزند وی  هللا صاحب زاده قیدختر مالعت -3

 .شتدا

مورد مادر شهزادگان، حبیب هللا خان و نصرهللا خان در باال یاد شده که بحث بیشتر ازاین را ایجاب نمی در  -4

 کند.

 ادامه دارد
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