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و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  ١٢/١١/٢٠٠٩                               »کهگدای « انجينر عزيز 
  

  يادداشتهای مرحوم
  »کهگدای « حافظ نور محمد 

  پيوسته به گذشته
  
 )چاريکار ( 
در » هوپيان« سيد زين العابدين طباطبائی که در گنبد سيد جعفر طباطبائی بنامهای مّجرب ، مّجرد و مّجدد ياد ميشدند 

برادرزادۀ او يعنی سيد جعفر را خواجه بهاوالدين صاحب .  ميشوند جعفر صاحبصحن مسجد دفن است ، کاکای سيد 
  .نقشبند پسر خوانده بود 

سيد جعفر صاحب پسر خواندۀ خواجه بهاوالدين صاحب هر وقت به حرمسرا رفت و آمد داشتند و بخاطر بی : گويند 
خواجه صاحب نقشبند بعد از .  وی اعقاب نماند بی ها کافور خورده بودند و خود را از مردی انداختند از آن سبب از
بروی و مردم آن سامان را هدايت » هوپيان « تاسف بسيار بوی امر کردند که چون تو اوالد نداری بهتر است در 

درعهد شاهان .کنی ، و تا بتوانی مزرعه آباد سازی و جوی ها بکنی تا از اين درک فيضت به نباتات و مردم برسد 
 هوپيان آمده و به  بنا براين ملحوظ موصوف در.يک شهر بزرگ ووسيعی بوده است » هاوپيان «ختری يونانی و با

آبادی زمين پرداخت و نهر بزرگ چاريکار را که از بين شهر ميگذرد حفر نموده و قسمتی از آب دريای غوربند 
ر را که قبَال المزروع و بی آب و رااز باالی متک و پايان عشقا به آشاوه در آن جاری ساخت و زمين های چاريکا

  .علف بود توسط نهر مذکور قابل زرع ساخت 
دهقانان خود گويند اکثر جويهای چاريکار را وی کشيده است و اسم چاريکار هم اصًال چاريکه کاران است که با 

سه يعنی که . د  همين قرارداد را کرده بود که هر که زمين او را کشت کند چارَيکه از وی باشجناب جعفر صاحب
شهرت يافته و بهمان نام مسمی شد و به » چاريکه « می رسيد و به » مير«  و يک حصه از خود حصه برای زارع

ياد کردند که تا امروز به همين » چاری کار « از آن حذف شده و مردم آنجا رابه » ه «و » ک«مرور زمان حرف 
  چاريکاری مشهور است » شوربای «  چاريکاری و »صال « الزم به ياد آوريست که . نام ياد ميشود 

  امير شيرعليخان) مدرسۀ سرکاری ( 
وقتيکه در سرای موضع آهنگری : کاکا سيد احمد خان لودين که يکی از شاگردان اين مدرسه بود چنين مينويسد 

 مدرسه در آخر اين. که يک مکتب عسکری بود داخل نمود » مدرسۀ سرکاری «  مرادر  جاگزين شديم پدر مرحومم
واقع » مسجد شاه « بود در آنجا بنای آنرا مانده بودند ، اما طلبا در» زمرد کوه « طبقۀ اول باالحصار در حد 

شاگردان اين مدرسه را بيشتر شرفا و خانزاده ها تشکيل ميداد ، چنانچه سردار محمد . باالحصار درس ميخواندند 
واکثر معاونت سبق خود را از من .  بود  در زمرۀ شاگردان امير دوست محمد خان نيز   پسر عظيم خان
  .  شير احمد خان پسر سردار نور محمد خان نيز در جمع طلبای همين مدرسه شمرده ميشد  ميخواست

دينيات، عربی، شرح چغمنی  معلم مال مصطفیمدير مکتب خواجه محمد خان بابری نام داشت و سر معلم گفته ميشد 
کريم . معلم رياضيات وهندسه ؛ منشی محمد کريم معلم انگريزی» پدرمستغنی شاعر« ضان خان مال رم.  بودومنطق
در « ، معلم قواعدعسکری، مال دلدارمعاون؛ مولوی جالل الدين»پدر غالم محی الدين خان مدير موزيم کابل« بخش 

تعداد داخله . وری نگران مکتب معلم ، قاضی پشا» قندهار ميزيست آدم قوال ، شاعر، رياضيدان و صاحب کمال بود 
کاکا سيد احمد لودين ، سه برادر سيد خداداد ، سيد مقصود : واز طلبای اين مکتب .  نفر ميرسيد ١٢٠مکتب در حدود 

  ، سردار فتح محمد خان امين العسس ،  نواسۀ سلطان محمد خان طاليی و سيد احمد شاه ، سردار شيراحمد خان
ار محمد عظيم خان پسران امير کبير ، سردار عطااهللا و سردار عنايت اهللا پسران وزير سردار نيک محمد خان و سرد

محمد عثمان خان نظام الدوله ، نصر اهللا و نوراهللا پسران سردار عباس خان پدر عظيم اهللا خان ،محمد يونس خان 
اين دو برادر بسيار اليق بودند که در « سردار سلطان محمد خان طاليی ، تاج محمد خان و فيض محمد خان نواسۀ 

، باز محمد خان و بشير احمد خان نواسه های دختری » وقت اميرضياالملته سر کردۀ جريب کش ها مقرربودند 
اسم خان پدر برگد اسلم خان متقاعد ، سردار اکرم خان ، عبدالواحد خان پدر احمدعلی خان رئيس اردو ، محمد ق

 ، خالقداد و حقداد پسران موالداد خان مندوی وار برادرمحمد جان خان غازیسلطان حميد پسر سيدال خان وردک 
  . ومحمد نادرخان بن سردارعبدالقادر خان بن نواب عبدالصمد خان

هت تحصيل انتخاب نموده بود که از آن جمله نفر را برای روان کردن اروپا ج٨٠  يا ٧٠امير شير علی خان در حدود 
  .  بود  يک نفر بنام دين محمد خان پسر ملک محمد فيض اوريا خيل



 
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

  اعالن سلطنت والی علی احمد خان
سراج البنات  «  والی علی احمد پسر خوشدل خان لويناب برادر زادۀ عليا حضرت مادر امان اهللا خان و شوهر

او به محض شنيدن خبر استعفای شاه امان اهللا ، اعالن سلطنت خود را . ان است  خواهر اعليحضرت امان اهللا خ »
مبنی بر » ّهده « و نطق خود را در .  شمسی در مسجد جامع بيرون شهر جالل آباد کرد١٣٠٧ جدی ٢٩بروز جمعه 

 اقوام  د را بحضور و تسليميت معين السلطنه به انگليس و قبوليت مردم ، امارات خو خلع اعليحضرت امان اهللا خان
بسرکردگی ملک قيس و محمد « ، اقوام خوگيانی » بسرکردگی ملک محمد علم و محمد افضل شنواری « شنواری 

  بسرکردگی ملک جيالنی ، اقوام جبار خيل « ، اقوام چپرهار » شاه برادرش ، محمد جان و محمد يعقوب 
» بسرکردگی ملک حليم خان «  و اهالی خاکسار »برهبری ملک شير محمد سرخ رودی و تاج محمد جبار خيل « 

  .اعالم نمود ولی حبيب اله بچۀ سقو ادعای پادشاهی او را قبول نکرد
 جدی همرا با محمد يعقوب خوگيانی وشير محمد سرخرودی و ٣٠ نفری خود بروز ۶٠٠والی علی احمد با قوای 
ال عمرو جرنيل پنين بيگ با دو کندک و اقوام  از راه لته بند و سمچ های م  نفری۵٠٠ملک محمد شاه با قوای 

 نفر در باريک آب و فرمان بيگ بطرف جگدلک ٣٠٠اچکزايی ، تيزين و کرو خيل در سر بند امير غازی با حدود 
و جنگ بين طرفداران ملک محمد شاه برادر ملک قيس و ملک محمد جان شيرزاد در . بمقصد حمله بکابل روان شد

 نفر از جانبين بقتل رسيدند و ۴٠-٣٠در عرض راه بهم زدند و با   که دو ملک رقيب ناحيۀ بايکاب در گرفت
  .خوگيانی ها متفرق شدند 

فردای آن شنواريها بجکدلک رسيدند اما اهالی احمد زايی و حصارک والی را گروگان گرفتند که بعدًا توسط سپه 
» ديری« از چنگ شنواريها خالص کرده بطرف ساالر غالم نبی و مولوی فضل ربی پلکوی ، والی علی احمد را 

واز آنجا بعد از دو شب توقف به معيت .  رفتند تاج محمد خان جبارخيلجانب کج لغمان بجای » ادرگ « ازراه کوتل 
 بعدازيک هفته  .اقامت کرد» باباجان پاچا « خوانين لغمان در اسالم پور بجای شيخ پاچا نزد سيد عباس پاچا مشهوربه

  مهمند به پشاور رفت » کتريک «  ازطريق يک عده ملک های مهمندیبهمراهی ازآنجا 
  : در مشرقی  تشکيل سلطنت والی علی احمد خان

  .پادشاه   والی علی احمد خان، -١
 وکيل» حاکم اعالی سابقه « ميرزا محمد سرور خان  -٢
 

  پايان
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


