
 
 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال ندهسیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول 

 

۱۵/۱۱/۲۰۱۷  عزیز کهگدای                                                                                                                

  سفرکلکته

 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای

« ۲٥قسمت »   

م که ورود زمستان واوایل چله وسرد شدن کابل بود ،شهرکابل کوه های شیردروازه 1945-ش ۱٣۲٤درماه قوس     

 ۲۱شنبه ٣بود روزدیده میشد وحتی باالی لین های برق به ضخامت ده سانتی برف ایستاده  پوشیده ازبرف و آسمایی
رسیدم ، تیلفونی مرا « ول آن بودم که من مدیرشعبۀ ا» التحریر شاهیقوس صبح بوقت حاضری همینکه  بدفتر در دار

درحرم سرای خواستند تا بحضور اعیحضرت باریاب شوم .وقتیکه به حضور ذات شاهانه مشرف شدم ، آقای گویا 
                                                                                                                            . اعتمادی نیز حاضر بودند

بعد از رسم تعظیم اعلیحضرت فرمودند: چون جشن دوصدومین انجمن شاهی بنگال در راه است و دراین جشن از 
که سروکارشما با کتاب بوده و کتابخانۀ من را « کهگدای » عمل آمده است از این رو شما  افغانستان نیز دعوت به

تاریخی را ازمیان کتابخانۀ من انتخاب وجهت می شناسید یک تعداد کتب قلمی تاریخی، نمونۀ خطاطی ونقاشی 
تمادی عضو انجمن ادبی ویا اعگد علی کهزاد و آقای سرور متراک درآن انجمن با دانشمند ومورخ کشور آقای احشا

                                                                فتر خود برگشتم .دکابل با خود ببرید . ازلطف و قدرمندی اعیحضرت  تشکر نموده به 
گترین ثارقلمی، تابلوهای نقاشی نفیس ازبزرآکتابخانۀ ارگ وکتابخانۀ حضور ، شامل بهترین وباارزشترین کتب و 

فردا ازمیان کتابخانۀ  تخاب بسیار مشکل بود. بهرصورتننقاشان  وغیره مزین است که ازمیان این گنج گرانبها ا
نمونه خطاطی از خطاطان هرات وتابلوهای نقاشی را انتخاب  نسخه ازکتب نایاب قلمی بسیارعالی ، چند ۱٤شاهی 
                    کردیم .

که من نیز با جناب کهزاد وآقای اعتمادی راهی کلکته شوم ، آقای کهزاد به رسمیات  ذات همایونی اراده دارند
آنوقت پول مذکور خیلی » لک افغانی قیمت دارند  ٦قبت کتب وغیره که تخمین امصروف خواهد شد ، برای اداره ومر

                                                                        نظربه هدایت اعیحضرت من نیز با آنها باید بروم .از اینرو « زیاد بود 
زم تاشکند شدند ، من با آقای اقبل از حرکت ما به سوی هندوستان آقای گویا اعتمادی با هیئتی دیگر ذریعۀ موتر ع 

ه انتخاب کرده قوس راپور کتب وسایر آثار هنری ک۲٤عازم کلکته شویم . بروز بایدعلی احمد کهزاد با اشیای منتخبه 
جدی  ۱۱م مطابق ۱٩٤٦ول جنوری بودیم ، نوشته وبرای سفر آماده ساختم وطبق پروگرام مرتبه باید بروز ا

                                                                                                                    ش بدان صوب  حرکت نمایم .۱٣۲٤
زمستان که کابل زیربرف پوشیده وهمه جا یخ بندان است ، سفر کردن بسیار مشکل خواهد بود . چون  لۀدراین چ 

چندان راضی  و بعضی مشکالت دیگرسر راه داشتم وهم این اولین سفر خارجی منست، بنابرآن میدانستم که سفرطویل
بران رفتن شما دراین سفر ااراده فرموده اند بنمحمد نعیم خان وزیرصاحب معارف گفت که ذات شاهانه  نبودم اما

     ضروریست !
م با دوست عزیز آقای کهزاد ذریعۀ سرویس ازصحن عمارت انحصارات درجوار فابریکۀ ۱٩٤٦بروز اول جنوری 

ساعت به جالل آباد  ٨بعد ازطی کوتل لته بند ، سروبی ودرونته بعداز حربی واقع علم گنج جانب پشاور حرکت کردیم
یدیم و شب را با آقای کهزاد بجای سلطان عزیز خان سابق سکرتر سفارت افغانستان درپاریس که یکی ازاقوام رس

وشخص نیک بود سپری کردیم .فردا با محترم سلطان عزیز خان خدا حافظی کرده به سفر خود  ما صاحب رسوخ
 ادامه دادیم . یکساعت بعد 

م سر نائب ساالر محمد غوث خان مرحوآقای رسول جان پدیم . سرحددار دکه سرحد بین افغانستان و هندوستان رسی به
 باعثیکه با آقای کهزاد آشنایی و رفاقت داشت ما را به اتاق خود بسیار دوستانه پذیرایی و به چای دعوت نمود .

توقف رک چک میشود ولی بکس های ما را مالحظه نکردند . بعد ازمدرسرحد چنانچه معمول است بکس ها توسط گ 
عصر به جمرود رسیدیم . درجمرود عبدالرشید خان وکیل التجارافغانی که برای پذیرایی عائلۀ خود ٤مختصر درحدود 
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نموده ودر هوتل  آمده بود با ما برخورد، بعداز احوال پرسی کوتاه شام همان روز به شهر پُرجمیعت پشاور مواصلت
ودیم ، آقای عبدالرشید خان وکیل التجار بدیدن ما آمده بود اقامت کردیم . چون به گردش شهر برآمده ب« نیز » 

                                                                                          فته وکارت خودرا برای ما درهوتل گذاشته بود .امتأسفانه ما را نی
بسوی کلکته حرکت کردیم  قطار از مردمان مختلف هندو « قطار »جنوری ازپشاور توسط ریل  ٣شام روز۷ساعت  

سپری کرده فرداصبح به راولپندی رسیدیم .خالصه بعد ازطی شهرهای پُرجمیعت الهور،  سردرامملو بود. شب بسیار
انستان شهرت دارد واکثراً شال اندازی مراسم شال بنارسی درافغ»  ان پور، بنارسه، شاه ج امر تسر ، مراد آباد

، لکنهو وچندین شهر خورد وبزرگ مملکت پهناور هندوستان، بعد « عروسی با همین شال بنارسی صورت میگیرد 
» شبانه روز سفر موتر وریل بروز یکشنبه مع الخیر مانده وزله به کلکته رسیدیم و درهوتل مشهور وتاریخی  ۷از

    . دیماقامت گزی« مجستی 
تمام راه را با آقای کهزادهرقدر که اندوخته تاریخی  وقصه ها که داشتیم صحبت کردیم . چشمان ما به بیرون قطار  

هواسرد کاش یک تخته شطرنج با خود میداشتیم وقت ما بخوبی تیر میشد دوخته به ختم سفر دقیقه شماری میکردیم .
وما برای دوساعت هم از ریل جهت گردش به نظر میرسید مشکل  ومه آلود بودو تشخیص شهروآبادی درتاریکی شب

  ساعت نسبت بکابل پیش بود . ٣وتفریح پائین نشدیم  وقت کلکته 
سال پایتخت هندوستان بود بعداً  ٤۰عیسوی برای  ۱۷۷۲کلکته دومین شهربزرگ و پُرنفوس هندوستان است ، از 

ازاکثرممالک آسیایی جهت اشتراک دراین جشن دعوت شده بود .  انگلیسها پایتخت را به  شهر دهلی انتقال دادند.
به کلکته آمده بودند .صنایع  نمایشات مختلف درهرگوشه وکنار شهر درجریان بود. مسافرین زیاد از سراسر هندوستان

یادی داشت غرفه ما عالقه مندان ز.وغیره چیزها به نمایش گذاشته بود وستان ، آثارعتیقهددستی ، لباسهای سراسری هن
یاری تماشاچیان ازسید جمال الدین افغانی ، موالنا ، حضرت جامی وغیره علما ودانشمندان افغانستان یادآوری سوب

وسواالتی میکردند که آقای کهزاد به سواالت شان جواب میداد. من تقریباً تمامی کتب وآثاری را که به نمایش گذاشته 
.نسخه های نفیس ازکتب خطی فارسی و پشتوی افغانستان طبع سراسری هندوستان بمشاهده  بودند ازنظر گزراندم

خزانۀ عامره ازغالم ،لبی به ما دادند وافغانستانرامهد تمدن شرق ستودند درمیان کتب ارسید ودرهمه جا توضیحات ج
ق ، اکبرنامه ازابوالفضل ۱۲٩٩ ، تزک افغانیوستان از رحمان علی طبع لکنهودعلی آزاد طبع هند ، تذکرۀ علمای هن

ق ، تزک جهان گیری ، مفتاح التواریخ اثر جان ویلهیم ۱٣۰٨ بابری خانان چاپ بمبی ق، تزک۱۱٨٦چاپ کلکته 
انگلیس ، اخبار عروة الوسقی که درحیدرآبادوکلکته نشر می شد ، االتارالباقیه عن القرون الخالیه تألیف ابوریحان 

.دیوان صائب مخصوصاً مطالعات علمی خود عازم هندوستان شده ودرآنجا تدوین نمود محمد بیرونی که برای تکمیل
غزلیات او درباره قلیان وتمباکو چاپ هند درکلکته شهرت داشت ،برهان  قاطع تألیف قطب الدین شاه حاکم حیدرآباد ، 

م برندۀ ۱٩۱٣تاگوردرنیز بود . نات تاگور شاعرو فلیسوف که درکلکته بدنیا آمده است چندین چاپ فارسی آنرآثار راب
که «باپور» هزارلیره که ازاین جایزه عایدش شده بود ، آنرا به مدرسۀ معروف  ٨جایزۀ ادبیات نوبل شدو مبلغ 

                                                                                                                                 مردم کلکته اورا فرشتۀ صلح ومایۀ رحمت میخوانند . م خودش ساخته بود ، اهدأ کرد .۱٩۰۱در
سالیان دراز درکلکته ودیگرشهرهای هندوستان زندگی  یک تعداد مهاجرین پشتونهای افغانستان که درغرفۀ افغانستان 

مده بودند ازما استقبال گرم نموده وبا می کردند ، ملبس با لنگی های بزرگ ولباس های افغانی برای دیدن نمایش آ
آنها گفتند که پدران ما درزمان زبان پشتوی شکسته حرف میزدند. خالصه نام افغانستان در همه جابه افتخار یاد میشد.

م کرنیل محمد اسمعیل خان را باهیئتی برای ۱٨٩٩-ق۱٣۱۷رعبدالرحمن خان به هندوستان آمده اند وامیر در میا
                                                           نستان به کلکته فرستاد تا دارالترجمۀ خاص امارات کابل را در کلکته افتتاح کند .امورسیاسی افغا

کلکته اولین شهر هندوستان است که ریل شهری درآن ساخته شده است . شهر آنقدر کالن و وسیع است که درتصور  
. آقای کهزاد گفت که کلکته ازشهر روم وپاریس کرده بزرگتراست .کلکته پایتخت ایالت بنگال غربی وتا  نمی گنجد

  ۱٩۱۱سال 
پایتخت هندوستان بزرگ بود . صبحانه قبل ازچای صبح برای گردش شهر میرفتم .شهربیر وبارو مردمان رنگارنگ 

ار سیقیمت ها را به افغانی مقایسه میکردیم برای ما ب یکهدرهمه جا ُجق میزدند، چه نبود که درآنجا پیدا نمی شد وقت
، پل «پالکندرال » کلکته، قصرقدیمی وباشکوۀ وکتوریا ، کلیسای بزرگ وتاریخی ازنقاط دیدنی و تاریخی گران بود. 

ین که مردم این مملکت در مذهب ومراسم دینی خود آزاد اند ، ا معروف ویدیا ساگررا دیدن کردیم . جالب ایجاست
موضوع درقانون اساسی هندوستان  درج است ، کلیسا ، درمسال و مسجد نزدیک همدیگردیده میشوند وهرکس 

مردم این سرزمین قانع و بی آزاراند بق به عنعنات و اعتقادات مذهبی ودینی خود اجرأ میکنند .  اعبادات خور را مط
است که هزاران نفر بواسطۀ فقرو نداشتن کاشانه  وبه حفظ نظم و رعایت مقررات عادت دارند .کثرت نفوس به حدی

 درسرکها میخوابند.
 «پایان » 
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