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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درن آنالين افغان جرم  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد لو مخکې په ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

   ١٤-٠٦-٢٠١١                            »کهگدای« ه و ارسالی انجينر عزيز تهي 
              

  »کهگدای «يادداشتهای مرحوم حافظ نور محمد : از
  رويداد های تاريخی

را  لتن خود باش، منصبت بيا نزد سردارولی محمد خان که حاکم تان است با پ،نوشتمحمد جان خان  به ررايت مست
من مسلمان، بروی دين و آئخود دل  تو کافری و: محمد جان خان درجواب چنين نوشت. به نائب ساالری ارتقأ ميدهم

  .و نزد من روان کن تا دل من صاف شود که به پيشت نظربند است، ُپر بساز رامستوفی حبيب اهللا خان 
. خالصی مستوفی بود، الحمد اهللا ميسر گشت وشت که مدعا از نولی محمد خان چون رايت همچنان کرد، بجواب 

کوه نه و اگر در دشت بامن  رايت به محمد جان خان از نهايت سوز نوشت که در. شما بميدان باهم می بينيم باقی ما و
  .به تو داده ميشود يک لک کلدار مقابله کنی فی ساعت

بته » درگوشۀ شرقی کوه آسمايی « بابه شاه پر  بودند و در غار  مجاهدين چهار هزار زينه کمابيش به باغ شاه ساخته
مجاهدين درهر حصه زينه ها را گذاشته به ديوار   داده شود و درکه اين انبارها ها را انبار نموده بودند تا در شب

يانت و تجويز قتيکه به خ  را تسخير نمايند و ارگ شير پوربا هر تلفاتی که برای شان رخ دهد شيرپور باال شوند و
  .، سرکردگان مجاهدين از همديگر بدگمان شده آهسته آهسته متفرق ميشدندحيات خانغدارانۀ دپتی 

  :مامای محمد جان خان بوی گفتعطا محمد و.  محمد جانخان غازی آن خط را توطئه دانسته پابرجا ماند
ع را غنيمت دانسته اقدام به باالشدن بر مردم همه رفتند، حتی از دور و پيش تو هم، بهتر است که موق! محمد جان

بعجله باال شد و  باغ شاه گرفته از دروازۀ روبروی  را زينهحدود صد عدد همراهان در محمد جانخان و .شيرپور شود
  .بيرق سرخ خود را در بين شيرپور نصب کرد

رپور داخل و از جبه خانۀ آنجا بکابل رسيد در شي» تگاو و نجرو« وقتيکه محمد جانخان از سمت کوهستان :  ميگويند
اسلحه که توانست باخود برداشت ومابقی را حريق کرده و خود جانب باالحصار رفت، چون سيف الدين خان  هرقدر

حِد  باال شد و توسط توپ جلوی توپ قاطری انگليس را ازکوه آسمايی آنجا در اورا در باالحصارنگذاشت سپس از
  .  انداختبابرپشت  بندر ديو در

 باال  آسمايیپسر نائب شريف که از قديم نوکر فرنگی بود انگليس ها بواسطۀ او مردم افشار را در کوهمحمد ابراهيم  
  .باطن برای آنکه محمد جان خان را گرفتار کند کرده ظاهرًا بنام کمک به جان محمد خان غازی ولی در

 مهمانی داد درآنروز ده من برنج زيارت شاه مردان  امير عبدالرحمن خان مردم کابل را در ق١٢٩٧در زمستان  :کذا
همين جا شما  مستوفی ميرمحمد حسين در پرزه کاغذی نوشته به امير داد که محمد جانخان در. برای اهالی پخته بود 

  .حکم گرفتن محمد جانخان راداد امير به بهانۀ فوت خاشنۀ خود از آنجا رفت و. را ميزند
مردم برای اين . نام داشت ناپيدا شدمحمد عثمان خان ناظر که   وچورشدنوش همه  رد وگويند بعد از رفتن امير خو

  :قضيه هم بيت ها ساختند که يک مصرع آن چنين است
  ناظر چو موشی به غاری خزيد

 درين وقت . محمد جانخان غازی قريب يکماه و ده روز از سلطنت امير عبدالرحمن خان گذشته بود که نزدش آمد
 بخانۀ سردار محمد يوسف خان کاکای خود در گذر مرده شوی ها می نشست و محمد جانخان بحضور اميرصاحب

 .امير مشرف شد
   

وقتيکه امير عبدالرحمن خان، جنرال محمد جان خان غازی را با عبدالغفور آخندزاده مسکونۀ لنگر، فقير محمد 
  :صاحب و پسر عمويش را کشت شاعری اين بيت را سرود

  رف غازی رسيده        که ديده اين چنين بلوا، که  ديدهبسی از هرط
  علم ها هرطرف چون لمعۀ نور        ز هر  سو  جانب   کابل  دويده
  کمشنر  سوی  رابت  ديد ، گفتا        چرا  حيرانی  و  رنگت  پريده
  بگفت ملک کابل رفت از دست        که  داک  و سيم مايان شد بريده
  امير  مؤمنان  محبوس  انگريز         وليعهد   است   طفل  ناز  ديده
  محمد  جان   غازی   را  خدايا        نگهدارش  که  دين  حق  گزيده
  به  مال  مشک  عالم  هم   لقاده        که روی کافران هرگز نه  ديده

   ديدهبه هر سو  پاتن  اردل  پريشان        به   سان   آهوی   صياد  
  فقير محمد  بگفتا يا  الهی
  دودست قاتل غازی بريده



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  :هم ساخته و آنرا در هر جا ميخواندند که يک فرد آن چنين است» ُکردکی « مردم عوام يگان بيت های 
  

  خواريهايت ارمان، محمد جان خان          به   اوالدان   يعقوب   دل   بسوزان
  

به ساز و رقص » گالب«بود و در مراد خانی سکونت داشت باخانم » نبات«اين ابيات را ُچوکره خانم که نامش 
وقتيکه امير عبدالرحمن خان، جنرال محمد جان خان غازی را کشت، آنوقت بيت آخر را شاعر الحاق کرد . ميخواندند

د، فورًا دودست قاتل غازی بريده، چون اميرصاحب شنيد که سازنده ها چنين مصرع را با آب و تاب می خوانن: که
  .خواندن اين شعر را توسط خوانندگان موقوف کرد

  را که شاعردر بيت کنجانيده است اينست  که از بسکه مردم در پی » بهرسو پلتن اردل پريشان«:  درمصرع ديگر
  دکه آنها کمناری انگليسی را کشته بودند، ميگشتند تاآنها را دستگير کنن» مردان کاکل درازرا اردل ميگفتند«اردل 

از اينرو کسانيکه کاکل دراز داشتند تا پنج روپيه برای تراش کردن کاکل خود ميپرداختند که بنام سر تراشيدن کاکل 
  .پنج روپيه گی مشهور بود

  
  : کوتوال کرنيل عبداللطيف 

  عبداللطيف خان در وقت امير محمد افضل خان، کپيتان و در زمان امير شيرعليخان بحيث کرنيل مقرر شد و در
او در وقت کرنيلی خود باغی در حاشيۀ شهدای صالحين ساخت که با انواع گلها و درختان مزين . شوربازار ميزيست

شده بود و يگانه محل تفريحگاۀ مردم کابل بشمار ميرفت، چون باغ مقبول و مورد پسند  مردم بود از اينرو مردم 
  ....، همو کش کدِن گو، بخدا باغ لطيف استهمو شرشرۀ َاو: اشعاری دروصف اين باغ چنين ساخته بودند

  . اين باغ دارای مسجد و ارهت آب بود، اما اکنون اثری از آن نمانده است
 همينکه امير عبدالرحمن خان بقدرت رسيد نظربه عقدۀ ديرينۀ که از او بدل داشت او را با ميرسلطان در سالمخانۀ 

امير عبدالرحمن خان در . واقع گلدره انداختند»  شاه و عروسسنگ« پغمان غرغره کرد و جسد وی را در حِد راه 
زير درخت چارمغز رحمت اهللا در پراچی خيمه زد و يکماه درآنجا دربار کرد و اردو بازارش درمحل طاق ظفر  

ار در آنروزها فی روپيه سه تا سه و نيم سيرآرد و گندم فی روپيه چهار سير قيمت داشت و مردم ميگفتند که بسي. بود
  .قيمتی شده است

  »پاپان«
   
  

 
  


