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 کهگدای محمد نور حافظ یادداشتهای
 ۵۰ قسمت

 

  روزی درمحضرشیخ ابوسعید ابوالخیر صوفی معروف ودانشمند بزرگ ، مریدان ودوستان جمع ،مجلس

بحضورشیخ بخدمت رسید. شیخ روبه قاضی نموده  نیز سماع برگذاربود درهمان وقت ناگهان قاضی شهر رقص و

قاضی شهراطاعت فرموده چون رقص به اصول « یا قاضی ! ازمریدان تأسی جو، وبه رقص اندرشو! : » فرمود ند

 ،: یا قاضی شهر، شما به اصولقاضی شهر را مخاطب قرارداده گفت قصید یکی ازمریدان ، ، خوب نمیرنمی دانست

 «.من به دستور می رقصم ، نه به اصول !» ی پاسخ داد : رقص نمی رقصید ؟ قاض

  ، مسلمانان عرب بعد ازفتح فارس وانقراض دولت ساسانی ، به خراسان آنوقت یا افغانستان نیزلشکر کشیدند

م نظریۀ هربیو را که اساس ٩ازجملۀ سیاحین قرن موسیو فریر  ق فتح کردند.٤٤ق وقندهار را در۲٣سیستان را در

م در زمان  ٩۱٨-ق ٣۰٤اخوان الملک میباشد چنین می نگارد :حمالت اخوان الملک اینست که درسال راحجله س

قندهار یک مغاک زیرزمینی کشف شد که درآن یک هزارسرعرب همه  خالفت المقتدرهنگام حفر تهداب برجی در

این تاریخ به روی آن ثبت م محفوظ مانده بود ویک کاغذی هم موجود بود که ٦٥٩-ق٧۰دریک زنجیر بسته وازسال 

نفر مهم آنکشیده شده ودرآن اسمای ایشان درج بود .ازاین  ۲۰بوده وبه ریسمان ابریشمی ارتباط داشت که درگوش

برمی آید که اعراب دراول ورود خود به قندهار، این شهرباستانی موفقیت حاصل کرده نتوانستند، اما صاحب تحفة 

ف که شاید همین حقیقت داشته باشد، چنین ذکر نموده است .در اربع وثلث ماته الکرام عین واقعه را باکمی اختال

هجری قمری برخی ازبروج قندهار بیفتاد ازآن میان هزاراسیرآدمی ظاهرشده همه را بیک دیگر بسته بودند ودرگوش 

  آنها رقه ها بود که به ریسمان بسته ونام شان نوشته بود وتاریخ رسبعین هجری درج بود . ۲٩

 قندهار بنای شورش  پدرخود امیرشیرعلیخان خفه بود. او از سردارمحمد علی خان بنابربعضی نامالیمات از

زقالت غلجایی گذشته درموضع کجبار ، قرارگاه لشکرخود را راکرد، از این رو امیرشیرعلیخان بمقابله آماده شده ا

 به خدمت پدرحاضرشد. کجبازساخت. پسرش سردارمحمد علی خان که جوانی زیبا ورشید بود، تن بسالح آراسته در

امیرکه او رابا آالت حرب آراسته دید گفت :چنان تن به آالت حرب آراسته یی که گویا خود را آماچ گلولۀ خصم 

یی الزم است که تغییر لباس کرده داخل میدان حرب شوی تا خصمت معلوم نشود. او فوراً تغییرلباس کرده ساخته 

  دورتربحضورامیرایستاد.

را نزد سردارمحمد عثمان خان که همراه پدرش  چون منظورسردارمحمدعلی خان مصالحه وترک مقابله بود ،شخصی

مله : دو سگ گزنده بمن حبه سردارعثمان خان چنین بیان کردید وخوابی که دیده بود را نزد خود طلب بود، فرستاده او

« عثمان خان »کرده از پایم گرفته مرا می دریدند وعالوه کرد که کلیه سپاه من ازشدت محاربه خسته اند وشما 

  اگرترک مقابله و جنگ امروز را از پدرم استدعا کنید بهترخواهد بود .

 ،زبان سردارعثمان خان شنید، فرمود :محمد علی پسرم را آهنگ جنگ نیست وقتیکه امیرشیرعلیخان این مطلب را از

جنوب  میلی٨ در« کجباز»سردار محمد علی خان ازاین گفتار پدر خوشنود گردید . بالخره محمدعلی درجنگ شهود 

غرب قالت غلزایی بدست محمد امین خان کاکایش کشته شد و محمد امین خان کاکایش بدست یکی ازهواداران 

  سردارمحمد علی خان بقتل رسید .

 دورۀ زمام داری خود خدمات بزرگی رادرافغانستان  در لیخان پادشاه ترقی خواه ومدنیت پرورامیر شیرع

ش اولین ۱۲٤٩م برابر با ۱٨٧۰برای اولین بار انجام داده است منجمله خدمات پستی را درکشور تأسیس کرد . در

باالحصار کابل تأسیس کردو سپس به چاپ تکت پستی اقدام نمود درارگ « چاپارخانه » پسته خانه مرکزی را بنام 

م در زمان امیر حبیب هللا خان چاپارخانه ۱٩۰٨شهرت دارد. سپس در « کلۀ شیر» که تکت پوستی مشهور آن بنام 
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تان سوپارسل پست درافغان« کارت لیتر» که بعین مفهوم بود ، تبدیل گردید. همزمان درسال مذکور «  داکی خانه» به 

  م در زمان امیرعبدالرحمن خان برای نخستین بار بکابل آورده شد .۱٨٩٧شروع شد .و تیلفون در

 هبنوشتۀ فوفلزایی عزیزالدین اولین مطبع انداخت، کابل را درباالحصار بکار مطبعه شمس النهارامیرشیرعلیخان 

سنگی که امیرشیرعلیخان درایام سفر به انبالۀ هند خریداری وبکابل آورده شد ، تاریخ نصب وتدوین آن درنزدیکی 

بلکه ، نظام نامه ها،  م است . این ماشین نه تنها اخبار شمس النهار۱٨٦٩ش مطابق ۱۲٤٨باالحصار کابل بسال 

لنهار که بنام مطبعۀ شیرعلی خان یاد میشد طبع قواعد عسکری، تعلیمات نامه نظامی را درپهلوی مطبعۀ شمس ا

واقع درسرای شیرعلی خان در بیرون باالحصار ودیگرش  مطبعه مصطفاوی. دو مطبعۀ دیگر بنام میگردیدند

ش ۱۲٥٩ –م ۱٨٨۰درسرچوک کابل فعال بودند که با حملۀ انگلیس برافغانستان این مطابع ازبین رفت و در 

را درماشین خانۀ کابل مطبعۀ سنگی دارالسلطنۀ کابل نۀ علم گنج را دوباره ترمیم و امیرعبدالرحمن خان ماشین خا

ق ۱٣٣٧خان بهمان نام شهرت داشت امیرمذکور مطبعۀ فنون حربی را بسال  فعال ساخت که تا سلطنت امیر حبیب هللا

،  «ده عنایت هللا خان مربوط شهزا»  مطبعۀ عنایتکابل ،  مطبعۀ شاهیدرمهتاب قلعۀ کابل تأسیس کرد . همچنین 

یکی ازمنازل شخصی درجوارمسجد باغبان باشی مطبعه دولتی وآزاد تا دورۀ امانی فعال  در گذرده افغانان کابل در

  بودند .

  ۱۲خان ساخته شده بود . این توپ که ساعت توپ چاشت کابل درکارخانۀ اسلحه سازی زمان امیرشیرعلی 

 ارشد امیر روز را با یک فیر اعالم میکرد ، دراوایل ازتپۀ بی بی مهرو فیرمی شد ، اما امیرمحمد افضل خان پسر

 دوست محمد خان که مرد معتدل وسلیم النفس بود در دورۀ کوتاه پادشاهی خود توپ چاشت را به باالحصار انتقال و

ب یاد می شد ، نص«  تپۀ توپ» د .بعداً توپ مذکور در دامنۀ کوه شیر دروازه درتپۀ گذرگاه که بنام از انجا فیرمیش

را اعالم می نمود و باالخره درزمان ریاست جمهوری سردارمحمد داؤد توقف « وقت » گردید وبا فیرهای به  موقع 

 گردید.

 ل یا تاردب«  سردوز» نوع چای ازهندوستان درکابل وارد میشد که مانند کلولۀ  درزمان امیرشیرعلیخان یک

می گفتند که معموالً ازطریق پشاوروارد افغانستان میشد ، چون درکابل « کلوله » بود وآنرا  مردم کابل بنام چای 

د هم اگر درکابل فروخته میشچندان خریدار نداشت آنرا بیشتر به بخار می بردند که درآنجا خوب فروخته میشد. با آن

پیسه بفروش می رسید.تنها امیر شیرعلی خان ازآن چای می نوشید وچایدار باشی امیر بنام  ٤تا ٣فی کلوله آن از

  بود.« چایی »حاجی آغاجان مشهور به حاجی 

  یادمیشد در وقت امیرمروج بود. این چپن ازپیش رو وپشت سر وشانه «  فَرغل» یک نوع چپن سفید که بنام

ها ابریشم سفید گلدوزی شده بود ، بسیار مفشن وقیمتی بود که شهزادگان درمجالس می پوشیدند .هکذانوع دیگری 

معروف بوده که درحصۀ سینه آن بازمی بود که واسکت از زیر آن پوره «الخاکی » ازپوشاکه که مانند چپن بود بنام 

معلوم میشد  و آستین ها هم تا حد زیربغل بازبوده  ، با دکمه های ابریشمین قشنگ بسته میشد .ازاین لباس ها بعضی 

ه درکوچۀ سردارجهان خان منازل دپ میکردند مانند  کاکه آغا دوست ک«  کریاس» کاکه ها نیز استفاده میکردند ودر

می زیست و ازجملۀ کاکه های مشهور کابل بود که رفقایش کاکه سلطان عزیز ریکا ، شیردل ریکا ، کریم لنگوته 

وشاه حسن جان بودند، یک نوع فیته مدور بود که بروی تصویر های گاو سواران، اسب سواران وغیره بکار میرفت 

  یاد میشد.«گنجفه » که بنام 

 پیسه فروخته  ٤پیسه وازطرف عصر می پاو« ٥»دروقت امیرشیرعلی خان گوشت ازطرف صبح فی پاو
میشدیعنی از طرف صبح فی سیر یک روپیه ویک عباسی وازطرف عصر فی سیر یک روپیه وچهار پیسه معامله 

 ی سیریک روپیه، برنج بهاولپوریمی شد. هم چنین روغن زرد را دکاندار فی سیر نیم روپیه، برنج کنری اعلی را ف
 ٥-٣چارک یک روپیه ، ُگرچارباغی پنج چارک یک روپیه ، گر جالل آبادی ٣الی پنج چارک آن یک پیسه ، تیل 

 چارک آن یک روپیه و دوشاب ماهتابی فی روپیه را یک سیر میفروختند .
 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de

