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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

2۰1۹/11/۰۵

عزیزهللا کهگدای

یادداشت های حافظ نور محمد کهگدای
(قسمت )4۰
عائله ومتعلقین حبیب هللا بچۀ سقا ،حمید هللا برادرش وسید حسین معاذهللا :
– عیال های منکوحۀ حبیب هللا چهارنفر :
 – 1سروری  ،دختر حیدر ساکن سیدان .
 – 2بی نظیر  ،دختر امیر محمد خان محمد زایی ساکن باغ نواب کابل « این زن نواسۀ فاطمه جان دختر امیر کبیر
است،
بعدا ً منکوحهٔ عبدالرشید خان رئیس شورای ملی شد .
 – ٣جهانتاب ،دختر خواجه جان گل  ،ساکن کلکان «این زن درسنگر هم میبود و از این رو او را سنگری میگفتند»
 – ٤ملکی  ،دختر میر افغان تره کی  ،ساکن داودزایی کهکدامان .
صورتی های مذکور دو نفر :
 – 1شاه ببو ،دخترغالم سماوارچی ،ساکن گذرسردارجان خان کابل .
 – 2نگار  ،دختر عبدهللا جان ساکن داود زایی کهدامن .
خدمت گاران مذکور:
 – 1تاج ور دختر محمد حیدر  ،ساکن چاردره .
 – 2محمد اکبر پسر محمد حیدر  ،ساکن میدان  ،خسر برۀ حبیب هللا سقا .
والدۀ مذکور :
 مهرنسا  ،دختر محمد اکرم  ،ساکن کلکان . عیال حمید هللا برادر حبیب هللا سقا  ٢ ،نفر : – 1مستوره ،دختر میرزا محمد اسلم  ،ساکن داودزایی کهدامن .
 – 2شاه ببو  ،دختر محمد جان قصاب ،ساکن تهلی گذر« محمد جان قصاب سابقا ً حکیم نظامی بود و بعد از آن در
خیابان عطاری میکرد .
عائلۀ سیدحسین نائب السلطنۀ سقوی:
 – 1بی بی کو ،دخترعبدالغنی چاریکاری .
 – 2شاه سلطان ،دختر محمد صدیق قره باغی « موصوفه نامزاد عطا محمد پسر ملک محمد تحویلدار بود وبا
حکومت سقوی ضدیت داشت و او در قره باغ بنام امان هللا خان خطبه خواند »
 – ٣زرین تاج  ،دخترشاه نسیم  ،خان آبادی .
 – ٤بس بی بی  ،دختر فتح محمد قندهاری باشندۀ خان آباد .
 – ٥راحت نسا ،دختر محمد یوسف تتمدرۀ .
 - ٦شاکوکو ،دختر فیض الدین چاریکاری.
 – ٧ساهره  ،دختر ملک محمد استالفی .
 – ٨نازوکو ،دختر محمد اکرم سالنگی .
 – ۹قربان بی بی  ،دختر بلوچ کالنتر خان آبادی .
 – 1۰مستوره ،دختر جالل الدین چاریکاری .

د پاڼو شمیره :له  1تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

ُ – 11حسنی ،دختر دین محمد  ،سیمن کوهستانی .
 -12سرور سلطان ،دختر محمد کریم  ،قلعۀ بازک کوهستان .
 – 1٣جان سلطان ،دختر محمد رضا قزلباش ،ساکن مزارشریف .
 – 1٤رابعه ،دختر میرعبدالصمد چاریکاری.
 – 1٥صابرو  ،دختر داد محمد چاریکاری .
 – 1٦زینب  ،دخترغالم نبی توخی ،خزانه دار مزارشریف .
 – 1٧کبری  ،دختر سید عبدهللا چاریکاری .
 – 1٨صابرو  ،دخترحضرت شاه چاریکاری .
سید حسن پسر سید حسین نائب السلطنۀ سقوی
رحمت هللا ولد نیاز هللا کاکای سید حسین مذکور
قندو دختر سید آغا والدۀ سید حسین .
پایان

د پاڼو شمیره :له  2تر2
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

