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 یادداشتهای مرحوم حافظ نورمحمد کهگدای
 (2٢)قسمت 

 

ار باز چندبار نوسازی نواب عبدالج مسجد مبارک شاه دوشمشیره بعد: مسجد شاه دوشمشیره و امیر عبدالرحمن خان
قبالً  یای کابلترمیم کرد وپل شاه دوشمشیره را باالی در دیگر بار ، مسجد مذکور رام کابل بودخان در وقتیکه حاک

مدخل گذرباغبان  شروع و در (ع)عمار نمود که از مقابل دروازۀ زیارت شاه دوشمشیرهاق  ٩٩٩در همایون شاه
  گردید. کوچه ختم می

ره وشمشیقیس که به شاه دحضرت لیث بن  لحاظیکه من خان این مسجد مبارک را بسیارخوش داشت ازحامیرعبدالر
ه ب های متبرکه به آنجا آمده یکی از روز در امیر، بودند (ص)کای حضرت پیغمبر، پسر حضرت عباس کایاد میشد

مغولی  دشاهاشاه پ ن مانند مقبرۀ بابرا: آرزو دارم که مسجد متبرکه را همرا با زیارت مبارک شپدر بسم الله خان گفت
ی نهایت خورد است اندکی جا که در ، خیال دارم که این مسجد مبارک راجد آن ازسنک مرمر سفید بسازم ولیبا مس
  .طرح وتعمیر شود غ علم گنج یا عالم گنججنوبی باشود و درکنج  بیجا

، یرموجودۀ مسجد مذاکرات صورت گرفتامیر صاحب خوش شدند. وقتیکه دربابت تعم حاضرین همه ازاین نظر
جبارخان آنرا ترمیم کرده ساخته های همایون پادشاه است ونواب  تعداد ریش سفیدان گفتند که تعمیر حالیه از یک

ن خان به باعثی که با نواب عبدالرحم ر، امیمسجد توسط نواب جبارخان صحبت شد ترمیم کاری . وقتیکه ازاست
این مذاکرات چندان خوشش نیامد وعزم ایشان درباب تعمیرسنگی ومرمری مسجد ومقبره شاه  خان خوب نبود از

  دوشمشیره پای درهواماند.

صلح وتعیین  ق با شاه مرادبی حکمران بخارا 11۲2که درسال  شاه بابا احمداعلیحضرت  :ندهار میگویندبزرگان ق
ت احمدشاه علیحضربخارا بود نزد ا که در (ص)مرادبی خرقۀ الزم التعظیم حضرت رسول کریم  سرحد نمود. شاه
ریش سفیدان و بزرگان قندهارمیگویند که  .اکرام به قندهار آورد اعزاز و د شاه بابا آنرا باخود بهمبابا فرستاد و اح

ازبک را نیز همرای خود  نفر را آورد در ضمن دو (ص)یحضرت احمدشاه بابا وقتیکه خرقۀ شریف رسول اکرم لاع
ا دو بارکزایی ه بودند ، بنابرآن احمد شاه بابا ازد شاه بابا بسیار مقرب ومعتبرمآورده بود، این دونفرازبک نزد اح

دیگرش قاضی  از رت را با این دو ابک نکاح کرد اوالدۀ یکی از آنها شاغاسی خیل وسی دختر خوب صورت و
  .القضات خیل بجا ماند

باشش نفر کارگر  ذکور را استاد محمد عظیم نجار ساکن گذرخوابگاه کابلم وازۀ دروازۀ کالن ارگ شاهی :ساخت در
مان را می گرفتند و دونفر شاگردانش با ، طوری که شش نفرمذکور ریساش نصب کرده استوازه را در موضع در

 «فتندانگلیس ها را فرنگی میگدرافغانستان آنوقته ». همچنین کدام فرنگی ابتدایی وطنی با وی کمک میکردند آله های
  .نیز برای نصب دروازۀ مذکور ، سه نفر و چهارفیل خواسته بود

 هساالرپوزیر حربیۀ سابقه جناب س ارت حربیه تنخواهوز ش از1۰۵۰ ثور11: دربعضی از وزراء ساالنه تنخواه
 :ند. به امضائ محمد نعیم خان نائب ساالر چنین معلومات ارائه کردولی خان پرسیده شده بود ن و محمدمحمد نادرخا

 .روپیه12۵۵۵وزارت شان  ، تنخواهسپهساالر وزیرحربیۀ سابقهتنخواه عالیقدرجاللتمآب 
 ،روپیه 2٠۵۵۵نشخصی شا تنخواه

 روپیه  12۵۵وان تنخواه موتر
 ً  . روپیه ۰٢2۵۵جمعا

 روپیه .  12۵۵۵وتنخواه محمد ولیخان کفیل سلطنت امان الله 
خان تنخواه سابقۀ وزراء را چنین اطالع داده  وزیرصاحب داخله عبدالعزیز ،ش از روی تشخیص1۰۵۵حمل  ۰۵در

 اند: 
 روپیه . ۰۵۵۵تنخواۀ که به دفترنظام دادند ماهوار ،حربیهسپهساالر وزیر  اعلی عالیقدر جاللتمآب سردار

 روپیه . ٠۰٩۵ع ، ج ، سرداراعلی وزیرصاحب خارجه، تنخواۀ سابقه که تاحال مقرری دارند 
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  :ع، ج ، سرداراعلی وزیرصاحب داخله
 روپیه.  21۵۵،ش 12٩٢تنخواه سابق شان بقرار داخلۀ تشخیص سنۀ

 .روپیه 1٩۵٠ ، ش12٩٢بقه شان بقرارتشخیصتنخواه سا، صاحب عدلیه ج ،وزیر ع،
تنخواه موجوده « روپیه مستمری که عوض آن زمین برای شان داده شده 1٠۵۵بدون »صاحب مالیه  ، وزیرج ع،

 روپیه . ٠۰۵۵روپیه ، عبارت از 1۵فیصد  وضع کشور دائرۀ تشخیص دادند بعد از که با
 وقتیکه روپیه مقرری داشتند۰۵۵۵ که پنچات باشی بودند سالیانه نییصاحب تجارت تنخواه سابقه شان ح ع،ج ، وزیر

 د وش پنچات باشی مقررخان  جاه شیردل، تنخواه مذکور برای عالیشدند منصب وزارت تجارت سرفراز بهخود شان 
 خود وزیر صاحب تجارت تنخواه شخصی ندارد .

 روپیه . ٠٠۵۵مگی هرات تنخواه سابقۀ شان قبل از نائب الحکو ،ع،ج ، وزیرصاحب معارف
روپیه جیرۀ تعلقات  ۲۵۵بدون»ش 12٩٢ج ، وزیرصاحب زراعت تنخواه سابقۀ شان بقراردائرۀ تشخیص ع،

 روپیه . ٢2۵۵ عبارت از«شان
روپیه  ۲1۵۵روپیه عبارت از 1۵کشور فیصدی ، تنخواه مقرری موجودۀ شان بعد از وضعج ، وزیرصاحب امنیه ع،

. 

های بزرگی را پادشاه بوی سپرده  امان الله خان بود وکار علیحضرتیکی از مقربین ا دروازیخشی دب :کافی ولی
وکیل پادشاه در دورۀ سفر شاه به اروپا بود. او حویلی نشیمن خود را درچاراهی سمت جنوبی  او زهمه مهمترا بود

 یاد میشد« کافی ولی » نام جوار آن چای خانۀ مقبولی نیزساخته بود که ب در وآباد کرده  ش 1۰۵٢در ارگ مبارکه
زمان خود یک عمارت ورستورانت  . این کافی درش به هوتل کابل معروف گردید 1۰۵٩اوایل سال  دوسال بعد در و

تخریب و بجایش عمارت هوتل کابل ساخته شد که ساحۀ  1۰2٠در مذکور آبرومندانه عصری کابل بود. عمارت
 . کافی ولی را دربرمیگرفت حویلی محمد ولی خان و

 میدانی عیدگاه»بود بنام  آن که چمن بزرگی جوار گاه وحوالی قرب و ساحۀ موجودۀ مسجدعید :جامع عیدگاهمسجد 
کردند .تماماً ساحات قرب وجوار این میدان  اداء می ز عید رااهمین میدان نم مردم کابل و نواحی آن در «یاد می شد

باغ وقرار گاه عسکری  اردو به ق11٠۲پیوست دریای کابل در تاریخی باغ علیمردان وسایر حصص ل گذریازقب
ا تآمد  فیصله به عمل خان سال درعصر پادشاهی عبدالرحمن صد یک بیش از حدود بعداً در اختصاص داده شده بود

برومند تهداب این مسجد آ سنگ اولین  ق1۰11 شوال 1٠دوشنبه   بتاریخ مسجدی اعمارگردد بنابران میدان همین در
پس از چهارسال  بن استاد محمد عمر محمد اکبر سرکردۀ هیئت این بنای عالی استادگذاشته شد. مهندس و بزرگ و
 .رسید اکمال پایۀ به م1۲٩٢ق مطابق1۰1٠سال جمادی االول  ٩روز ه ب

استقالل  استرداد مسئلۀ مسجد از منبر همینمحضر عام  در ش 12٩۲ حمل 1٠ ردامان الله  غازی حضرتیاعل
معاهدات مودت فیمابین  اداء نمود.کذا هم نمازعید را به امامت خود در مسجد مذکور اعالم نمود وافغانستان را 

  . همین مسجد مبارک تعاطی گردیده است ایران در ، ترکیه وافغانستان
تند وچشم مادرش را که از ابو به ابو مسلم خراسانی. پدرش را کش عبدالرحمن بن مسلم مشهور :ابومسلم خراسانی

درشهر انبارقدیمی  مسلم خراسانی، درهمین وقت پسرش ابوندکرد ششهر بیرون از مسلم حامله بود میل کشیدند و
میگشتند وحیات سختی را  ، حیران وسرگرداننو تولد آوازه . این مادر و پسرتولد شدم«والیت سرپل امروزی»

ین .اۀ آنجا کرد ر شخصی بنام خواجه کثیر را به وزارت خراسان گماشت و او را روانتا آنکه مروان الحما گذرانیدند
، حلیمه وفرزندش را کمک کرده وبا خود به خراسان برد وبا ناختشرا  خواجه به حلیمه مادر ابومسلم برخورد و او

ق نام 1۰1ده و بسال بیشمار پیداکر پسرخود عثمان او را بزرگ کرد. ابومسلم درمیان اعراب یاران وهمراهان
ا خلیفۀ عباسی او را ب خطبه خواند. باالخره منصور« سفاح » خراسان بزرگ را بصورت کامل بدست گرفت وبنام 

 .مکر، فریب ونیرنگ بقتل رسانید
 پایان
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