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ولی احمد نوری

نازو انا ،مادر میرویس نیکه:
بازهم بمناسبت هشت مارچ
اقتباس از صفحۀ "نجوای صبح"

برای معرفی نازو انا  ،کافی است گفته شود که او مادر میرویس خان هوتکی مشهور به «میرویس نیکه» ،مردی که
به تنهائی به اندازه تمام وزراء دربار شاه سلطان حسین صفوی عقل وهوش و درایت سیاسی داشت و با همین درایت
و هوشیاری توانست به سلطه یکصد سالۀ دولت مستبد صفوی بر مردم قندهار خاتمه دهد و استقالل مردم قندهار را
از زیر سلطۀ بیگانگان در  1٧09میالدی اعالم کند.
فرزندان میرویس خان ،شاه محمود هوتکی و شاه حسین هوتکی توانستند حاکمیت خود را از قندهار تا قلب فارس
"ایران کنونی" یعنی تا اصفهان گسترش دهند و تا سی سال بر بخش اعظم فارس (ایران امروزی) و خراسان آنزمان
(افغانستان کنونی)اف حکومت برانند.
نازو انا ،دختر سلطان ملخی توخی یکی از خوانین محلی کالت (زابل) و متولد سال 10٦0هجری= 1۶۵0میالدی
بود .گفته می شود هنگامی که سلطان ملخی در یکی از حمالت دشمن به قتل رسید ،پسرش حاجی عادلخان برادر
نازو ،برای مقابله با دشمن به جنگ رفت و حفاظت قلعه پدری را به نازو خواهر خود سپرد و نازو مثل یک سپاهی
دلیر خود را مسلح ساخت و با سایر کسانی که برای حفاظت قلعه گماشته شده بودند به قلعه داری پرداخت و دلیرانه
از نام و حیثیت خانوادۀ و میهن خود نگهداری می کرد.
نازو بعد ها با شاه عالم خان هوتک ،یکی از خوانین نامدار قالت ازدواج نمود و پسری چون میرویس خان به جامعه
افغانی تقدیم کرد که در شهر قندهار می زیست و در سنین پختگی بدست او ،سرنوشت سپاه صفوی و تاریخ سلطۀ
صفوی بر قندهار به گونۀ دیگری رقم خورد.
میرمن نازو زن پاک طینت و پاک سرشتی بود که به علوم دینی دسترسی داشت و به سرودن شعر نیز می پرداخت.
این رباعی را به او نسبت میدهند که در نازک خیالی نظیر ندارد.
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ارسال مقاالت info@arianafghanistan.com :و یا spineghar@gmail.com

سحـرگـاه وه د نـرگـس لـیـمـه النده
څاڅکي څاڅکي یې له سترگو څڅیده
ما ویل څه دي ،ښکلیه ګله ولې ژاړې؟

ده ویل ژوند مې دی یوه خوله خندیده
حدود دو هزار بیت درج دیوان وی است .نازو انا به نوبۀ خود پسران خود را تحت تربیه گرفت ،میرخان (میرویس
خان هوتک یا میرویس نیکه) پسرش را تا سن  ٧سالگی با تمام علوم دینی و اخالقی آراسته ساخت و به وی گوشزد
نمود که " ترا خداوند ج برای آن آفریده که کارهای بزرگی را به اتمام برسانی" همان بود که میرخان هوتک در
سال  1119هجری ملت و وطن را از دست چپاولگران ،متجاوزین و اشغالگران فارس نجات داد و اساس یک
حکومت مستقل افغانی را گذاشت.

تذکر:
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند ،می توانند با
"کلیکی" بر عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت ،به "آرشیف" شان رهنمائی شوند!

نازو انا ،مادر میرویس نیکه:
walinouri_hashtmars_naazo_anaa_maadar_mirwais_nika.pdf

 2از2

