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 یادداشتهای حافظ نورمحمد کهگدای
 ۳۸قسمت 

 
در زمینۀ تدوین سیاست وحکومتداری ازتجارب شخصی وفامیلی خود بهره گرفته و در کار  امیرعبدالرحمن خان -

 آن تجارب زیادی اندوخته بود و در برابر از . او کامیابی ها وشکستهای پدر وکاکای خود را دیده وخود هوشیاربود

. بهرحال تشکیالت ملکی گرام های دوگانه داشتپرو . او درداخل کشورانگلیس ها خاطرخواه و نرمش داشت

 در سئول کارخود بودند وبر اساس اقتصاد و احتیاج قرار داشت، مامورین دوایر همه م وعسکری وسعت کرده و

پروگرامها رابا جدیت در افغانستان تطبیق نمود و در تعمیل آن  میشدند . امیر صورت تخلف ترین مجازات

نجبیل را از ز، زردچوبه ور در دورۀ حکومت خود تخم پنبه را از امریکایهیچگونه قیود اخالقی را نمی شناخت .ام

سیالن ،خر را ازبخار  افریقا ، اسپ را از اروپا و اشجار وگلها را از، ، بقوالتالهور ، نیشکر را ازوستاندهن

  وارد کشور نمود . وغیره اشیا را
 

 و ومردم کابل م ، درهمان روز رابرتس اعالن کرد۱۸٧۹دسمبر  ۳سفیر انگلیس در  با کشته شدن کیوناری -

کابل را با  : هرچند که دولت برتانیه حق دارد تا شهرشمرده ، اظهارداشتاردوی افغانستان را مسئول قتل کیوناری 

خاک یکسان کند ولی ازاین اقدام خودداری نموده وتنها ابنیه وعماراتی را که ضرورت حربی ایجاد میکند، تخریب 

ر یکشته شدن سف . واهالی کابل مکلف اند تا جرمانۀ دسته جمعی تادیه کنند وتمام کسانی را که درواقعۀخواهد کرد

، همچنین دولت محمد یعقوب خان را جهت تحقیق و استنطاق اند به قوای انگلیس معرفی نماینددست داشته 

  صادرکرد.

 آویختند و هر دو قسمت باالحصاربه تحقیق به دار فراد اردوی سابق یعقوب خان و اهالی را بدونا فردای آنروز

  باقی ماند .قصور زیبا های آن  برتس به هوا پرانده شد وتنها دیوارامر را
 

در آن زمان های که در افغانستان بانک وجود نداشت وهمه داد وستد توسط صرافان مخصوصاً صرافان اهل  -

 سیدا جان سوداگر ، مبلغ بیست هزار روپیه ازمیر دوست محمد خان برای سفر هرات، امی گرفت تهنود صور

نظر محمد خان رئیس عمومی خزائن د افغانستان بانک اظهار . این مطلب را که خودش مفلس بود ایرقرض کرده ز

  داشته بود.
 

 طبع آن در و م۱۹۱۹مطابق  ش ۱۲۹۸ حمل ۲۲روز نام جریدۀ دولت امانی بود که آغاز آن به  امان افغان - 

پسر محمد  . عنوان جریدۀ مذکور توسط استاد محمد حسین حلمیکابل صورت گرفته بودالسلطنۀ مطبعۀ دار

ش به بعد ۱۳۰٧قوس  ۱٦مورخه  ٥۸مصطفی حکاک زاده طرح ورسم شده بود این جریده ازشمارۀ نمبر مسلسل 

  روزنامه شد .
 

 علی خان : استاد عبدالجبار سلمانی حضور امیر شیرعلی خان ، استاد رجبشاهان افغانستان های سلمانی استاد -

سردار محمد ایوب خان ، حاجی محمد رحیم دراوایل سلمانی حضورامیرمحمد افضل خان بود وبعد ازآن  سلمانی

خان سلمانی های حضورامیر عبدالرحمن  ادان سلمانی خیرمحمد ومحمدتاس . دو بود  نزد سردارمحمد یوسف خان

ودر بندی  هپدرش بود جنگ استاد محمد رحیم که سلمانی خان بودند . تا زمان جنگ محمد اسحاق سلمانی وبعد از

باشی سلمانی ها مقررکرد و زیر دستان را نزد خود خواسته  عبدالرحمان خان او خانه همرای پدرش میبود و امیر
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غفور، محمد امان وغالم حسن بودند که درزمان امیرحبیب هللا خان شهید از  لاحاجی عبد ، فقرمحمد ، امیرمحمد،او

  .نفر شان ماندند فقط دو تمام این ها

بعداً  چند روزه سلطنت نائب السلطنه هم سلمانی بود در وظیفه دار اصالح مو وناخن بوده و خلیفه غالم حسن

. خلیفه محمد عظیم کارحمام را میکرد  وشد وسپس سلمانی حبیب هللا بچۀ سقو  سلمانی حضور امیر امان هللا خان

  .د محمد رحیم همان طور بصفت باشی معاش میخورد اما به دربارحاضر نمی بود ااست

قصاب کوچۀ سرچوک می نشست ،  گذر در باشد و خلیفه غالم حسن پسرغالم محی الدین و پسر صابر خان می

ده افغانان کابل بجای یکی از  روزیکه اعلیحضرت شهید نادرشاه کابل رافتح نمودند هنوز به ارگ نرفته اوالً در

 سپس بجای فتح محمد خان امین العسس سابقه بودند که خلیفه غالم حسن را طلب نمودند و دوستان سکونت کردند و

کل دوستان یاریب  من نمیگویم ، الکن هاشم جان میگفت که ماکیان هستی چرا کهن عبارت: وی گله کرده به ای از

: من انشاء هللا جبران تکالیف یحضرت شهید فرمودندل؟ وی پیری خود را عذرآورد ، ولی اعشدند وتو هنوز نیامدی

  ترا خواهم نمود وتا که من پیر نشده ام، تو پیرنمی شوی .
 

داشت. « صحافی وکتاب فروشی» یکی از شعرای قرن سوم هجری است که پیشۀ وراقی  محمود وراق هروی -

ر اخلیفه آنرا به هفت هز عار فراوان دارد. روایت می کنند که او کنیزی داشت و معتصمشزهد، آداب وحکم ، ا در

ت ولی محمود وراق بفروش آن موافقت نکرد .وقتیکه وراق فوت کرد، خلیفه ازورثۀ وراق به هف دینار می خرید

نام داشت ، محمد بن طاهر پادشاه خراسان به  «راتبه » : کنیز محمود وراق کههزار خرید اما منهاج سراج گوید

  کنیز را با محمود وراق بدید او را با چهارده بدره سیم بدو بخشید .خریدن آن عالقۀ زیاد داشت چون عشق 
 

کاکا صالح ، هوتل مهاجرین وغیره که  ،هوتل افضل سوز، هوتل« دکان سرور دهقان شاعر »  سرای قالین -

لها ازطرف عصر آبپاشی و در تدرمقابل پل یک پیسگی وآغاز جادۀ شاهی موقیعت داشتند با جوی بزرگ مقابل هو

 حکه اشعار را درست وصحی ، استاد نتوکه یگانه آوازخونی بودارک رمضان جمع و جوش خاصی داشتندایام ماه مب

  سراید .می تلها دریکی از این هو ،میخواند

کبیر جان باغبان باشی که شیفتۀ صدای استاد شده بود به عجله گادی را ، دریکی ازاین شب های مبارک رمضان 

از داراالمان چیده که روانۀ قصر داراالمان شد وبعد ساعتی با دسته گل مقبول  ازسرای گادی خانه ده افغانان گرفته

  وصف گل سراید . مقابل استاد نتو گذاشت . سپس استاد سه ساعت در و در به هوتل آمدبود 
 

ه کدام شعراز کدام این دو ومعلوم نه میشد ک تخلص داشتند «یکتا » ومحمد عاقل خان هردو  احمد یارخان -

 الخره شعرا مجلسی  ا. بیگر انتخاب کند ، قبول نمی کردند، تخلص دیکی شانکه ، هر چند گفته میشد نفراست

م مسل« یکتا » به مشاعره خواستند تا هرکدام کامیاب برآید بنام وی محضر بنویسند تا تخلص  و هر دو را آراستند

 اوباشد .

م دوتا» : ما وشما عوض اینکه یکتا شویم اینک شاعر بهم دیدند، احمد یارخان گفتهمینکه این دو دراین مجلس 

در محضرش آفرین الهوری  و مدق آیارخان بر عاقل خان فائ خالصه درطرح غزل مشاعره هم احمد « شدیم

 . نوشت

 یکتاست یکتاکه احمد یارخان    فرینآگواهیم  براین معنی

       « تذکرۀ سرو آزاد ۲۰۰از صفحۀ . »  : گوهر یکتاست احمد یارخاندیگری نوشت
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