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 محمد کهگدای یادداشتهای مرحوم حافظ نور
 (2٢قسمت )

 

کرد . دیری نگذشت که ش شروع به آواز خوانی 1٢2۲وقتیکه جلیل زالند در رادیو کابل آنوقت یعنی سال  :زالند نو
 گ وکه از دانشمندان بزر« سلجوقی » زد استاد صالح الدین ، نپوهنتون کابل بود که استاد فاکولته در مولوی زالند

ا ، مرا رسو! عجب است: رئیس صاحببا عتاب وعصبانیت گفت رئیس مستقل مطبوعات وقت بود مراجعه کرده و
: درحالیکه من استاد فاکولته هستم وشما هم مرا میشناسید ؟ او گفت: خیریت است استاد، جناب سلجوقی پرسیدکردید

 ، مخصوصاً محصلین پوهنتون گمان میکنند کهمیخواند و مردم در رادیو کابل میشنوند که زالند زجانبی همه مردموا
 .. آیا این مسئله برمن تحقیر نیست ؟ برای خدا امرکنید که او تخلص خود رابدل نمایدمن هم خوانندۀ رادیو نیز میباشم

 !با خوش روئی برایش چنین گفت : استاد زالند ،وبا حوصله بود استاد صالح الدین خان سلجوقی که شخص دانشمند
 .ذاریمگمی« زالند نو » خیراست حوصله کنید ما نام او را 

 

 م از: آغاید یعنی صوفی بلبل چنین نقل میکردخو پدرل از زبان حاجی غازی خان ساکن گذربارانۀ کاب: قیمت آرد
 ! آرد راسیر چندی: صوفی جانپدرم پرسید ما از به دیوار هسایۀ در. یک پیره زن مندوی کابل آرد خریده بخانه آورد

ت دوس»: أثر گفت. آن زن سرسفید آهی کشیده با تسیر آرد خریده ام٧! فی روپیه را : مادر؟ پدرم برایش گفتخریده ئی
 .«محمد خان بچه ات بمیرد به این قیمتی

 

، نائب السلطنه مرحوم سردارنصرالله خان پسر خوش نویس بسیار ماهر وزبردست بودتائب : میرزا محمد علی تائب
یکه . وقتادبی او اشعار بیدل خوانده میشد لرحمن خان که شخص دانشمند وبیدل شناس بود واکثر درمجالسامیرعبدا

ه بود که کرد ، پاکنویس آنرا به میرزا محمد علی تائب امرکلیات میرزا بیدل را سردست گرفت سردار مذکور ترتیب
 .دکلیات غزل های حضرت بیدل را با خط خوش نستعلیق تحریر وتکمیل کن

 

خان جرنیل وردکی چنین  مال روشندل خان وردک برادرزادۀ اکرم خان راجع به محمد جان: محمد جان خان وردک
ن : مجاهد ملی محمد جان خان پسر سیدال خان، نواسۀ کرم خان وکواسۀ اخترخان وردک میشد. محمد جابیان نمود

زمان یعقوب خان جرنیل شد که  در ل توپ خانه بود و. محمد جان خان ابتدا کرنیخان از طایفۀ خرم خیل وردک بود
جهاد را نیز در اثنای جرنیلی خود کرده است . ودروقت امیر محمدیعقوب خان تازمانیکه امیر مذکور کشته نشده 

  .، منصب جرنیلی خود راحفظ کرده بودبود
 

ل تلهای افضبعد ازسرای قالین درآغاز جادۀ شاهی و جادۀ اندرابی هو: جمع وجوش هوتل ها درماه مبارک رمضان
 آن هوتلها یکی از . درجمع جوش خاصی داشتند، درشبهای رمضان المبارک ، هوتل محاجرینَسوز، هوتل کاکا صالح

ان ، میخواند، میگویند، شبی کبیر باغبدرمکتب استقالل معلم موسیقی بود نتو بچۀ خلیفه قربان علی آوازخان که هم
ود ده افغانان ب سرای گادی خانه که در ، بی اختیار هوتل را ترک کرده ازازبسکه مجذوب خواندن نتو شده بودباشی 

ساعت ٢، خلیفه نتو و باالی آرمونیۀ خلیفه نتو گذاشتکرایه کرده به داراالمان رفت و دسته گل تازه را آورده گادی را 
در وصف گل خواند ومردمی که از گرد ونواحی جمع شده بودند تا ناوقت های شب به خواندن نتو گوش میدادند 

ً یوسف آئینه شاعر ونویسنده که درباالی هوتل زندگی میک ه نتو لیف. خرد ، نیز درمیان شنودگان میبودمخصوصا
 را درست وصحیح میخواند . اشعارو مقام های موسیقی

 

شهورساکن گذرخوابگاه ساخته است دروازۀ کالن ارگ شاهی را استاد محمد عظیم نجارالیق وم :دروازۀ ارگ شاهی
و دونفر شاگردش با آله  نفر ریسمان را میگرفتند٢دروازه را به موضع اش نصب کردند، طوریکه  دیگر نفر ٢ با او

  .فیل خواسته بود ٤نفر و٢. کدام انگلیسی نیز برای نصب دروازه های وطنی باوی کمک میکردند
، مردمدار وبسیار سابقه دار چاردهی کابل است بیگ یک تن از زمین داران بارسوخ خواجه فاضل :بیگقلعۀ فاضل 

 آبادی دارای آب وهوای خوشگوار و قریۀ مشهور کابل میزیسته و او در زمان حکومت نواب شمشیرخان مغل در
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ته جسد شان درجوار هجری قمری وفات یاف 1۱٢٢. وی درهمین شخص است بیگ ازام قلعۀ فاضل قریب پغمان بن
 زیارت عاشقان و عارفان علیه الرحمه در کابل دفن است .

 

ی رانی در جنگ هاا ددلیر وشجاع قشون احمدشاه باب قومندانانسردارقلندر خان پوپلزایی یکی  :قلعۀ دیوان بیگی
را که متصل به مهتاب قلعۀ کابل نزدیک محلۀ باغبانان واقع است . موصوف اراضی حاصلخیز خود هندوستان بود

هزار روپیه نقد باالی سردار عبدالله خان دیوان بیگی وکیل الدوله فروخت و ٢هجری قمری دربدل  11۲٢بسال 
  .بنام قلعۀ دیوان بیگی مشهور است تاحال

 

 در خود مسعود داد و به پسر عشرین واربعائه عراق را از آل بویه بگرفت و٤2۱در سنۀ :سلطان محمود وعراق
بیابان نُه دربندان، برقافلۀ عراق شبخون زده، بعضی را بکشتند. ازآن جمله  در، دزداِن کوچ و بلوچ خالل آن احوال

است بوجهی حفظ  دارالملک دور :چون آن والیت ازسلطان دادخواهی نمود. سلطان گفت لی بود، وزال بهپسر زا
  !جواب بیرون توانی آمد قیامت از نتوان کرد. پیره زن گفت: ُملک بگیر که حفظ توان کرد و در روز

 

، شمشیر غازیان را باالی سرش میگردانیدند ر عادتی بود، وقتی کسی مریض میشدهادر قدیم درقند :شمشیر غازیان
چک وزمان طفولیت شمشیرهای ک . همچنین برگردن اطفال کوچک درمریض شفا یابد که شاید ازقدسیت سایۀ شمشیر

ً . چون شمشیر و حمائل ابریشمین می آویختند  ،ه القاب غازیاطفال شان را ب نزدشان متبرک بود ازاین رو بعضا
 .، دولت خان وغیره ملقب میساختند، سرمست خان، شمشیرخانغازی خان
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