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 ۳۰/۰۰/۴۰۰۲                عزیزکهگدای

 
 «سقاء »سردار جمعه و علیخان شیر امیر

 یادداشتهای مرحوم حافظ نور محمد کهگدای

 «قسمت بیستم»

امیر شیر علیخان پادشاه منور افغانستان، درعین حال که شخص مالیم بود، احساساتی هم بود. وی برای آن که جویای 

 کابل گشت و گزار میکرد.احوال مردم شود،  یگان وقت در داخل گذر های شهر 

که در کوچۀ اچکزایی ها سکونت داشت، قصه میکرد: اسحاق تجار که خانۀ « پسر پیرمحمد لندی»الال امیرمحمد  

جمعه »حالیۀعبدهللا افغان نویس، خانۀ او بود و در آنجا سکونت میکرد، کدام خانۀ دیگر هم داشت که باالی 

ود، ولی جمعه سردار سقاء پول او را نمیداد . جمعه سردار پسر سدوی به صد روپیۀ کابلی فروخته ب« سردارسقاء

میگفتند، زیرا سقاء های عسکری از « خالسی»سقاء، کالنتر سقاء های شهر کهنه بود  در آنوقت، سقاء را مردم کابل 

 بار اسلحه خالص میبودند .

و اردلی های قندهاری وی از حّد چوب  در یکی از روزهای بهار امیر شیر علیخان از کوچۀ اچکزایی ها میگذشت 

فروشی که حاال مسجد است تا حصۀ سه دوکان چندول در پیش و عقب سواری او میرفتند. در همین وقت اسحاق تجار 

از موقع استفاده کرده خود را به امیر نزدیک نمود و عرض کرد: امیر صاحب  جمعه سردارسقاء در خانۀ من نشسته 

  و پول مرا نمی پردازد.

امیر صاحب از سقو پرسید: چقدر از اسحاق تجار قرضدار هستی ؟ سقاء سر به زیر انداخته خاموش ماند. بار دوم  

امیر سؤال خود را تکرار کرد، ولی بازهم سقاء جواب نداد. اسحاق تاجر پیش دستی کرده گفت : امیرصاحب ! من صد 

 هم بدانم که خودش قایل است یانه ؟روپیۀ ُپخته باال یش دارم. امیر صاحب فرمود: من میخوا

بعد از چند دقیقه مکث، سقاء سر باال کرده گفت: بلی صاحب! براستی صد روپیه برمن دارد، چون معاش ماهانۀ من  

روپیه دیگرش ازمن .....امیر باالی وی قهر شده گفت: تو  ٤روپیه اش از اسحاق صاحب و ۳روپیه است از آنجمله  ٧

میخواهی که این شخص عمر نوح و صبر ایوب را داشته باشد؟ سقاء رو به امیر کرده با  برای تأدیۀ قرض خود،

 تضرع گفت: امیر صاحب، من زیاده ازین داده نمیتوانم.

امیر با سیبی که در دست داشت به روی سقاء زده گفت: گرفتن را به جوانی می گیری، و به وقت دادن آن به جهت  

جه او را اداء کنی ورنه حکم کشتن ترا صادر خواهم کرد. گر چه سقاء در همان موعد روز و ۳تریاک میروی، باید تا

 حکم، وجه را اداء کرد ولی نصف رویش که از زدن سیب آسیب دیده بود، تا وقت مرگش سیاه بود.

ازی ملبس بود و بچه ها در همان جا خاک ب امیر شیر علیخان در موضع که این قضیه رخ میداد، با لباس گلنار 

میکردند، یکی از اردلیان امیر کالنکاری کرده به بچه ها گفت: خاک را باد نکنید ورنه شما را میزنم! امیر متوجه 

 گفتار اردلی شده با قهر به اردلی گفت: تو اوالد ها را با ین تهدید ها کم جرئت میسازی، بگذار شان آزاد باشند.
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 امیرشیرعلی خان و خسربره اش 

یخان با صبیۀ رجب علی خان ازدواج کرده بود، روزی غالم حیدر، جوان خوش صورت که خسربرۀ امیر شیر عل 

رغبِت آمد . چون غالم حیدر خسربرۀ امیر بسیار حسِین و در  های خود نزد امیر امیر می شد، همرای یکی از نوکر

امیر گفت:  .پیش شما آمده است جان صاحب غالم حیدر بود، امیر از وی پرسید: کجا بودی؟ نوکرش گفت: امیرجوانی 

 ، صورتش باعث تحریک بینندگان میشود، بهترآیدخود برود نه پیش ما، زیرا وی تا اینجا که می  است پیش مادر بهتر

 خانه بیرون نرفت! ریش نکشد از خانه بیرون نشود. غالم حیدر جان براستی تا زمانیکه ریشش نمو نکرد، از است تا

 درعصر امیر شیرعلیخاننرخ مواد خوراکه 

 پیسه ٤طرف عصر  از روپیه و ٥طرف صبح فی پاو  گوشت گوسفند از 

 نیم روپیه میفروخت . روغن زرد اعلی را دوکاندار فی سیر دو

 برنج ُکنری درجه اول فی سیر یک روپیه 

 ، یک روپیهچهارک ٥برنج باریک بهاولپوری 

 روپیه فروخته میشد ۴سیر آن  برنج لُک اعلی دو

  ، یک روپیه .چارکتیل برای چراغ ، سه 

 ، یک روپیهچارکُگر چارباغی پنج 

 نیم چارک آن یک روپیه  ، سه تا سه وآبادیُگرجالل 

 ، یک روپیه .آن نیم سیر یک تا یک و« غیره  و شیرۀ انگور» دوشاب مهتابی 

 روپیه ٨چوب توت فی خروار 

 روپیه ۰۰چوب بلوط فی خروار 

 روپیه ۰٤-۰۴« شتر بار»ذغال 

 روپیه ٦« خر بار»ذغال 

 پیسه خربوزۀ مزاری فی چارک دو

 قران . ۰ملنگی فی دانه  تربوز کالن میر

طریق پشاور وارد افغانستان  این یک نوع چاِی بود که ازپیسه ) ٤-۳« میشدکابل فروخته  اگر در»چای کلوله یی 

ت، بیشتر چندان فروش نداش کابل میگفتند. چون در« ی کلولهچا»اینرو آنرا  بزرگ بود از مشید که مانند کلولۀ سردوز

گفته نماند که این چای را تنها امیر  . نانداشتقیمت فوق فروش  تر ازه کابل اضاف در ، ومیشدطرف بخارا فرستاده ه ب

 .بود «حاجی چایی»علیخان می نوشید و چایدار باشی وی حاجی آغا جان مشهور به  شیر
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 کابل باالحصار شیرعلیخان در امیرکتب م

آن زمان یکی از بهترین  تأسیس کرد که در «زمرد کوه»حّد  کابل در باالحصار علیخان مکتب عسکری در شیر امیر

 .بودمکتب پایتخت 

درس می  واقع باالحصار «اهمسجد ش»در  لبه هاحصۀ زمرد کوه مانده بودند اما ط در گرچه که بنای مکتب را

 خواندند .

 به این مکتب زیاد بود از توجه امیر معلم هم گفته میشد. خواجه محمد خان باُبری نام داشت که سر مکتب مذکور مدیر

 اینرو

 معلمین آن این ها بودند : ساللۀ اندیشمندان در این مکتب گماشت که بعضی از معلمین الیق را از

 و« هندسه»و دس بمعنی  «کلید»یونانی معنی  مقالۀ اقلیدس )اقلی بزبان ۰٥،  مال مصطفی معلم دینیات، عربی -

 (، حکمت و منطق .دهخدااز  -تایپست  -همچنین اقلیدس کتابی است در حکمت و هندسه 

 هندسه. عبدالعلی مستغنی وردکی شاعر، معلم ریاضیات و مال رمضان پدر -

 .«انگلیسی»منشی محمد کریم معلم انگریزی  -

 .عسکری، معلم قواعد موزیمپدر غالم محی الدین خان مدیر « برگدی»کریم بخش خان به منصب  -

 «.بودازمردمان سرخ پارسا که فوق العاده متعصب » مال دلدار -

 .دینی، معلم امور الدینمولوی جالل  -

 . مکتب، نگران پشاوریقاضی  -

 :شاگردان این مکتب عبارت اند ازنفر بودند که  ۰۴۰تعداد داخلۀ مکتب در حدود 

 رادرب  ۳، تمام سال های مکتب اول نمبر بود وی بعداً عضو فعال مشروطه خواهان شد سید احمد لودین که در کاکا -

محمد خان بن سلطان محمد خان  نور سردار شیر احمد خان پسر ، سردارمقصودسید خداداد، سید احمد شاه و سید 

 مین العسس، سردار نیک محمد خان و سردارفتح محمد خان ا نیک محمد خان بن امیر کبیر، سردار ، سردارطالیی

عنایت هللا خان پسران وزیر  عطاء هللا خان و سردار دوست محمد خان، سردار محمد عظیم خان پسران امیر کبیر

نورهللا خان پسران  محمد عثمان خان نظام الدوله بن وزیر رحمت هللا خان و وفادار خان سدوزایی، نصرهللا خان و

، تاج محمد خان طالیی، محمد یونس خان نواسۀ سردار سلطان محمد خان پدر عظیم هللا خانخان محمد عباس  سردار

رد بدرجه یی الیق و قابل شده بودند که مولوی احمد شاگ این دو» محمد غوث خان فیض محمد خان پسران سردار  و

را سرکردۀ جریب کش ها مقرر کرد  جان خان الکوزی آنها را به حضور امیر عبدالرحمن خان معرفی نمود و امیرآنها

، عبدالواحد خان پدر احمد علیخان رئیس اردو، سلطان کاکا، برادران هاشم جان خاناحمد  بشیر خان و محمد ، باز«

محمد عظیم خان  سردار دبیر کلب علی خان شرر مستوفی و غالم حسن خان پسر خان غازی، حمید برادر محمد جان

 .       خان مندوی وار داد حق داد خان پسران موال وخان  حاکم کشمیر، خالق داد
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. شاگردان این فرستاد فق را برای تعلیمات بیشتر به اروپا میمؤنظر داشت تا یک تعداد ازشاگردان  این مکتب در 

 مکتب بعداً به مناصب عالی رسیده و خدمات بزرگی را برای پیشرفت افغانستان انجام داده اند .

 «پوسته خانه »  اولین داکخانه

تأسیس  «داکخانه» جملۀ ادارات دولتی یکی هم ادارات پستی بنام  مدنیت پرور از علیخان پادشاه مترقی و شیر امیر 

آن بود. همچنین  پشاور داشت که حاجی محمد حسین خان مدیر بود این داکخانه یک شعبه در« دبیری» کرد که جزء

یاد « النهارشمس »و « ویمصطف»های  انداخت که بنام کابل بکار سنگی را در مطبعۀ مذکور برای اولین بار امیر

 .رسیدچاب ه همین مطبعه ب ق در۰۴۰۰در شمس النهار میشدند، اخبار

کاغذ سفید برنگهای مختلف  این اولین تکِت است که در چاپ تکت پستی نمود وه م اقدام ب۰٧٥٧علیخان در  شیر امیر 

ال از تکت س  ۳۰قیمت داشت و برای « صنار»یک  میشد و یاد« کلۀ شیر» بنام  است وچاپ شده  مطبعۀ مذکور در

 .میشد گرفته پاکت های پستی کار های مذکور در

دهباشی آن  داشت و راوزارت دربار  داکخانه حثیت ساخت و عبدالرحمن خان داکخانه را از دبیری جدا زمان امیر در 

که کلوله و مذاقی  «َگدی»دست او میرزا محمد حسین  خان بلوچ بود که زیر انداز محمد ولد میرزا سر میرزا امیر

فوت میرزا محمد حسین گدی، میرزا  یک عدد ترازوی مثقالی پیشرو میداشت. بعد از تراز دا باشی نشسته و ینبود، پائ

 شد. محمد مصطفی کشمیری پدر میرزا مجتبی مقرر

 

 

م ۰۰۰٦عکس داکخانۀ کابل 

یب هللا خان حب عصر امیر در

 آلمانی از مایر نیدرعکاسی  –

 آلمان برای هیئت ترک و

جنگ  نیدن افغانستان درکشا

 جهانی اول

 

 

 

 

 این وظیفه مقرر یحیی خان طرزی را در ، عبدهللا بیگ پدربودبه همین ترتیب در زمانیکه امان هللا خان عین الدوله  

           را هم ارتقاء بخشید .     تشکیالت داکخانه داشته و

 «پایان » 


