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 ۱۶/۰۵/۲۰۲۲         کهگدای عزیزهللا
 

 کهگدای  محمد نور حافظ یادداشتهای
 ٦۳ قسمت

 
با اسپ طرف افغانستان گذشت ، اسپ   دریای آمو  اید ازسِرچایاب می بر  ّحد »جویک« کهازامیر عبدالرحمن خان    *

  ،ازفراریهای امیرمذکوراز اسپ » اَبرش « بود که میرآخور خواجه عبدهللا احراری بوی تحفه داده بود. یکی    آن هم
محمد اکرم خان بارکزایی   وررستاق بود . مال یوسف رستاقی ، اقسقال فیض هللا چایابی  ایشان عزیز خواجه مسکونۀ سِ 

 خوانین و جرنیل نصیرخان بلچ ازغالمان امیر محمد افضل خان همرای امیر بودند . سوار ٤۰همرای 
ازحصارشادمان ، تنگی قاق قوزقون وخواجه  مینویسد : سردارعبدالرحمن خان    ۳٦۳سراج التواریخ صفحۀ   ۲درج  

 مضافات رستاق فرود آمد .  آمو گذشته در گلگون به سوچه آب مقابل قصبۀ رستاق خود را رسانده ازنهر
 
 این اشخاص مقرر بودند : قندهار در اول سلطنت امیرمرحوم در *

 ظم خان بحیث نائب الحکومه .عاسردارمحمد هاشم خان ولد امیر محمد 
 بحیث معاون . سردارشمس الدین خان ولد رحیم داد خان

 غالم حیدرخان توخی بحیث قوماندان عسکری 
 . ان بابا را بحیث شاغاسی خود ساختندقاضی سعدالدین خان بحیث قاضی . این ها محمد سرور خ

 
گاهی می فرمود   ر میگفت وامیرعبدالرحمن خان که باالی مستوفی محمد حسین خان قهرمیشد گاه او را سیه ما  *

چون   س « بود وآن عبارت از خانۀ خان شیرین خان » سفارت سابقۀ رو  اینک خانۀ » خان دوسره « را خریده و
   .ان لفظ خان است آنرا خان دوسره می نامیددرهر دو طرف نام خان شیرین خ

 
: من ازجملۀ مستقدین للموت هستم ر احمد خان َمَچله بن زاهد فالوده پز میگفتیقفمستوفی محمد حسین خان به    *

بلکه بریسمان است . این فقیراحمد خان کسی بود که درمجالس امیر شیرعلیخان و ضیا    رنهومرگ من به ُگوله میس
  باطن انسان کامل وبجارسیدۀ بود. قبرش در زیارت سید جعفرآغا واقع اندرابی است   اما در  الملت مسخره گیها مینمود

خان مستوفی مذکور را بروز   ت امان هللارومعین السلطنه مرحوم لوحه وکتیبۀ برآن نصب نموده بود. بالخره اعیحض
 ق غرغره کرد.۱۳۳٧شعبان  ٥شنبه ۳
 
یوارهای قلعۀ  دعوت شده بود چون د  روزی امیرحبیب هللا خان به جای مستوفی الممالک واقع سید خیل گل بهار*  

های قلعه را توپ گرد تیارکرده یی ؟ مستوفی گفت    دیوار  :مستوفی نهایت ضخیم وپهن بود، امیر حبیب هللا خان گفت
 : برای صاحب توپ این دیوارها را تیارکرده ام . 

 
لک روپیۀ شما را خورده است، من باالیش اثبات  ۳برای امیرحبیب هللا خان شهید را پور داده شد که فالن شخص    *

، عرضه چی را درباغ بابر میکرد ربارکرده نمی توانم ومحض بصورت اطالع عرض شد . امیر شهید که دراوائل د
بودید    ثبوت هم نمی توانی ، همین شما مردم  که    الیئی درح  هگفت :این عرض را کرد  ، او را به دربار خواست و

 خود ساخته بودید .  «ِز سِر دستباِ »چه راپورها  هم ه » امیرعبدالرحمن « را ب که امیر مرحوم
 

ات باشی نپنجشیر وارد گشت میرزا عبدالحکیم خان ق* روزیکه امیربا دوازده هزار نفراز سفر دوره ای افغانستان در  
ی های قنادخانه را  نرساندند که قنادباشی شیر  مردم به امیر  آن روز بمردم سیل بین ازشیرینی های قنادخانه میداد.   در

  . امیر حکم موجودی قنادخانه را داد ، چنانچه تمام شیرینی ها را ازجوال ها کشیده کوت کردند،  مردم بخشش کرده  ب
زنجیرو   زیردست آن را قمچین کاری مفصل نموده،  چون ازنصف بیشترآن بمردم داده شده بود ، قناد باشی را با یکنفر

وبا مصاحبان مزاحاً گفت : امشب    زوالنه کرد. امیرصاحب بجای مستوفی محمد حسین خان در حسین کوت رسید
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هزار خانه چه حال خواهد بود و چه خوشی وعیشها  ۱۲ب که به خانه های خود میرسند ، آیا درهزار نفرهم رکا۱۲این  
   خواهند کرد .

همه گی همین طورکه میفرمائید    زوالنه هستند، بیشک  که زنجیر و  نفر  مصاحبان عرض کردند: قربان! بدون همان دو
   ها کنند تا دنگ دنگ همه یک رنگ شوند .ر نفر را هم عیشی میکنند . امیرصاحب گفت : آن دو

 
ش اول عید فطربود اعلیحضرت امان هللا خان درمسجد عید گاه نطقی ایراد فرمودند و    ۱۳۰۰جوزا    ۱٨چارشنبه  *  

اساسی تشکیالت دولتی ونظامنامۀ   نظامنامۀ  سالم خانۀ درباری نمودند و از  بعد در  بیاناتی داردند و  راجع به نظامنامه  
 .  دانه نظام نامه دادند وزیر دو دو تقسیم والیات برای هر

 
ن پسر سردار محمد آصف  حاجی امین هللا خان معین دربار گفت : امیرحبیب هللا خان شهید به سردار احمدشاه خا  *

، اتفاقاً یکروز که امیر درگادی خاص پادشاهی آنوقت همه کاره بود به نظرمحبت میدید  خان مصاحب خاص که در
ضربتی پیش کرد که چند شست دست امیر را گرفت و دست وی    باال میشد احمد شاه خان دروازۀ گادی را بشدت و

مدشاه خان  حا   ه خان را تاب نمانده ، سوته چوبی را گرفت وخون چکان گشت  سردار محمد آصف خان پدر احمدشا
 یکطرف اینکه دستم مجروح شده و  را به زدن شد درهمان احوال امیرنعره زد که ای سردار برای خدا نزن زیرا از

 ازطرف دیگر تو بدلم زخم میزنی . 
 
د شاه خان دیگر کسیرا اجازه نمی داد که دریک طبق مسردار اح  غیره  حاجی امین هللا خان میگفت: امیرشهید ب  *

 باوی نان بخورد وبلکه او را میگفت: تو همرایم نان بخور که نان خوردنت خوشم می آید . حاجی امین هللا خان
پُری آنرا داکتر هللا جویا به قیمت هفت صد روپیه   هر  کرد: امیرشهید هر روز یک پُری ُکشته میخورد و  نهمچنین بیا
   میساخت .

یرشهید کدام روزی در راه لوگر جنپ کرد وکمانی موتر شکست ، حاکم  حاجی امین هللا خان عالوه کرد که موتر ام
 کرد. همیه بود ، امیر او را چهل هزار روپیه جربریدش لوگر عطامحمد خان گو

 
ق تأسیس گردید واین سنه سال چهاردهم جلوس امیرعبدالرحمن خان  ۱۳۱٤لقب ضیاء الملة وجشن اتفاق ملت در  *

تأسیس شد واین تاریخ سال دوم جلوس امیرحبیب هللا خان  ۱۳۲۰مرحوم بود . لقب سراج الملة وجشن اتفاق ملت در
سال    ۲۰شماره  ٦بسینۀ خود اویخت . )صفحۀ    که  شهید بود و در همین روزیکدانه نشان نیز بحضورامیر تقدیم گردید

 االخبار ( جاول سرا
 
دو شب چراغان به دائرۀ    هر  در  :محمد بیگ می نویسد مرحمت اعلیحضرت برسائر ملت تحت عنوان شفقت و  در*  

ضابط را هائزاست، ذات شاهانه تشریف فرما شده با ملت شاهانه تماش وهمه  که هم مرکز بلدیه وهم مرکز کوتوالی
  االخبار ( ج سرا ۳سال  ۲۲س ۳. )صبازارها را گردش نمودند

 
ق  ۱۳۳۲جمادی الثانی  ۲هوا مینویسد :ساعت چهاربجه یوم شنبه    ولک آب وب  –تحت عنوان محکمۀ اطالعات    در  *

 به زمین انداخت . شدید به تعداد هشتاد درخت زردالوی قریۀ اجر را ازبیخ کنده و ن و بادبارا زا بعد
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