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 ۲۵/۰۳/۲۰۱۶          عزیزکهگدای
 

 «کهگدای»اد داشتهای مرحوم حافظ نورمحمد ی
 «۲۳»قسمت 

 

حاضری نان  به تکت و هزار نفراشتراک و٧را گذاشته بود،  ، بنیاد آنالرحمن خانجشن اتفاق ملت که امیر عبد در
 گوسفند را دو کرده بود که یک هزار ، امیر موصوف امراین جشن های بی برق وچراغان میخوردند در یکی از

، یک پاو نیم سیر نان چپاتی خوب بریان شدهدر بین یک یک دستمال صحنی سفید برکالن،  پیازه پخته کنند، و
، تا مردمی که مصاله بگزارند با مرچ و یخنی دنبه دارکرده شده باشد، نیم سیر گوشت اخته سرکه قبالً  پیازکه در

بعد از مراسم جشن به خان های خود برمیگردند دستمال دوپیازه را با خود بخانه ببرند، زیرا اگر چنین کاری نشود، 
: بال به سر این را دعای بد میکنند وخواهند گفتندم زن های شان ازخور ونوش این جشن مبارک بی بهره مانده و

را میخورند ولی از خانه های شان  پادشاِه سخت وسُوگت که خودش با نوکر های خود عیش کرده همه چیز ورط
این دوپیاره را باخود  جشن کالن چه میخورند، لهذا هرکس یک دستمال از خانه های خود در خبرندارد که آنها در

که برای مادر محمد عمر جان ببرم ورنه ، باید یک ازین دستمالها بمن هم داده شود ببرند. راستی یادم رفت
 .عذابش تا قیامت خالص نمیشوماز
 

رسالۀ زردپوش  اقوام اورکزایی در زمان امیر شیرعلیخان در بن سکندر خان از« لندی»سپهساالر غالم حیدر خان 
با امیر  محاربۀ قندهار در سلطنت امیرموصوف، برتبۀ برگد رسید. او آخر در وظیفۀ کرنیلی را اجرأ میکرد و

« هوتک»و« اندر»جنگ بود، اشتراک ورزید. همچنین درمحاربۀ  عبدالرحمن خان که با سردارمحمد ایوب خان در
 به حیث جرنیل ایفای وظیفه میکرد.

 . درکابل پذیرایی شانداری ازازگشتو منگل موفقانه بکابل ب محاربۀ شنوار از اشتراک در عدغالم حیدرخان ب
جنگ غزنی گک به رتبۀ سپه ساالری رسید و  . باالخره درب ساالری بوی عطا گردیدولقب نائ طرف امیر شده

فوت مذکور امیرعبدالرحمن خان مدت چهل  در .باربند مطال بوی داده شد گی، دریشی سرخ، کرچ و هکالِه شهزاد
 هزار روپیه رابرای وی خیرات کرد.۱۱را کرد و« لندی»ساالرروزسوگواری وفاتحه گیری سپه 

 

من که پادشاه افغانستان امیر عبدالرحمن خان میباشم درین مدت »بدالرحمن خان برای ملت افغانستان: فرمان امیر ع
از  سلطنت خویش هیچدم وهیچ فرصت ازغمخورشی وخیرخواهی شما رعیت مردم افغانستان چشم پوشی نه کردم و

درین اوقات  میشود و ه شما مردم گفته شده واقسام رهنمائی ها ب دیگر های موعظه و اشتهار های نصایح و کتاب
 مالحظۀ آن شما را برای شما ساختم که بچشم و نظر دیده و های چهار دور ها و دولت چیزی نقشۀ دولت خود شما

، هرگاه شما مردم خوب هوش ی دین و دنیای شماست بچشم ببینیدراهی که موجب خوب ها و را نموده و خیرخود
 ، تفصیل این نقشه اینست که هرکس علی قدردنیای را دین و ا نوشته شده کفایت است کارکنید ونقشۀ که برای شم

هرکدام شما  خیال پادشاه انداخته و دل و در شده و طرف پروردگار برای او حکم مقرر لیاقت خود که از مراتب و
ایستاده  درجۀ خود مقرر و بر الی سپاهی درجه دارید و سپه ساالر ، ازاین درجه ها مقررکرده اند را بیک درجه از

قدرهمین درجۀ خود را بدانید  پادشاه خود را و میباشید به عزت خود، پس شما را الزم شد که شکرخدای وشکر
، وقتیکه شما ترمیباشند شما پایان وهمین جا که ایستاده اید باال را ببینید وطرف پایان خود نظرکنید که چقدر مردم از

 ، اول رضاء واین سه نعمت برای شما حاصل شد ، دربلندی خود را دیدید پس کردید و رتر را نظ خود پایان از
، سوم دی و مهربانی پادشاه برشما میشود، دوم خورسنتوای این آیت لن شکرتم الزید نکمبه ف خوشنودی پروردگار

ً  هم منتظر امید ترقی را این مرتبه برای شما می ماند و ، که شکرنعمت را کردید ربه فرمودۀ پروردگا باشید بنا
ویداست نعمتهای دنیائی هم معلوم وه دیگر شما زیادی نعمت ترقی درجه است و نعمت برای شما زیاد می شود، بر

  .اوبسته استها به  وقتی درجه اضافه شد بالشک دیگرنعمت ،که بسته به ترقی درجه است
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دیده خنده میکنند وتمام دولت ها  ها شب و روز زندگانی شماهرگاه شما به درجۀ خود که هستید افتادید، برای این 

شما باز نادم وپشیمان نخواهد کرد و  فایده کار باالی این قسم زندگانی شما ایراد ها خواهند گرفت، بعد ازآن چارۀ بی
شنوید . سخن من که پادشاه شما مردم افغانستان می باشم بگوش دل بخواهید بود، هوش وعقل خود را برجا کنید

ادنای شماست، ازسپه  برای اعلی و شده را پشیمانی سود ندارد واین نصیحت از کار کنید که چه میگویم و وتمیز
 خود پایان درجه ایستاده وتفنگ برشانه دارد گفته میشود که سپاهی را از رعایا که به اخیر سپاهی و ساالرتا سایر

نظرپادشاۀ خود با ین مرتبه رسیدم  الهی و مقدر اشخاص بودم، ازین  کند که من هم یکی از که رعیت است نظر تر
 ، کوبیده وکاه را ازگندم جدابیل زده وخرمن نموده کشت کرده و همین مردم که هم جنس شماست شب و روز و

چیزی را  آن خود خورده و روز زحمت نموده حاصلی پیدانموده وچیزی را از شب و برای تجارت در از ساخته و
ه ، ماه به ماه بآنها گرفته من که پادشاه شمایم همان نقد وجنس را که از ولت خود رسانیده و ارف دجهت مص

 رعیت را شکراین الزم که هرچه به پادشاه و سپاهی و و ، سرکرده، پس اعلی وادنیمصرف شما مردم میرسانم
خود شان بدولت ه ثل اینکه بقوم خود شان صرف خود می کنند م فرزندان و برادران و دولت خود میدهد، باز

هم ناموس برجا میماند پس  هم دین آباد و این هم خدا راضی و برادران خودشان صرف میشود، با خودشان و
 روز باالی شان در زیادت باشد.ه ب شکرانۀ این را رعیت مدام باید داشته باشد تا نظر مرحمت پروردگار روز

 طرف باال نظرکنید که چرا فالن شخص ازمن باالتر یا از کنید و را نظر خود پایان تر از را نکنید و اگر شکر آن
 و ،هید شدخوا ، اول به غضب پروردگار گرفتارها گرفتار می شوید عداوت وحسد را بگذارید که به بال است بنای

آن شخص  المحال شده و طرف خداوند برای او مقرر مقداریست از ، چرا هرکس راایراد برخداوند جل شانه گرفتید
، خوبهای  ، کارکنی وخدمتصداقت نیک سرمی زند مثل راستی و او اطوار از را به راه های خوب میبرد و

خداوند  . نعوذباهلل ایراد برت او را اضافه میکندمنزل مهربان میکند و او بر او المحال پادشاه را بسبب همین اطوار
سوم  ،کری کردن موجب کمی نعمت وعزت استشود که ناشمی بالی ناشکری آدم گرفتاره گرفتن هم کفراست دوم ب

، اول که ازاین بلند جای افتادید است او دوکار ، وقتیکه افتادید درهستید پایان افتید المحال ازهمان مرتبۀ که بر او
بی اگر گردن نشکست به سالها  دنیا رفتید و باالخره از گردن شکست خیرالدنیا و احتمال گردن شکستن دارد،هرگاه

ایستاده خواهد  جای شماه آن که به هوش آمدید جای که داشتید، دیگری آمده ب هوش وبی خود خواهد ماندید بعد از
کوچه ها  بی آب و بی عزت در بود چراکه کارهای دنیاداری معطل نمی ماند یکی که رود دیگری آید بجای، و

لعنت چیزی نخواهد گفت و به حماقت  جزه راد بیاورد باگر به شما ای ها را بزبان نخواهد آورد و گشته کسی نام شما
این افعال را دیگر ثمری هم  می شوید وتا زنده باشید همان مرتبه و آب وعزت را نخواهد دیدید و ونادانی مشهور
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های خود  آن اینست که هرگاه شما به همین ناشکری دنیای شما برآورده میشود و بنیاد دین و است که خرابی کلی و
ها ساختید  شعارخود حسد را بغض و عناد و کردید و را نظر خود باالتر از خود را ندیدید و پایان از دید وش گرفتار

بنابر  ااطراف شم فساد جان همدیگر را شعار کردید، همسایه های که در خورسند و گریبان پارگی همدیگره ب و
 د را براستی وخدمت خو کمر روز پادشاه شان الزم شد که شب و خداوند و ، شکروعدۀ ولکن شکرتم الزیدکم

دیگر منظور و  پادشاه خود، امر دولت و جزخیر دین وه دولت خود بسته داشته باشد، ب خیرجوئی دین و صداقت و
 خدا و رسول را اطاعت کردنست پادشاه را به جان و دل شنیدن و به جا آوردن امر ، امرمدنظر نداشته باشد

 اعلی و اطاعت بر این نعمت و ر، پس الزم شد شکالواال منکمبه فتوای این آیۀ کریمه اطیعوهللا واطیعوالرسول وا
مهربانی  مرحمت و الزمات است اینست که رحم و ادنای شما علی قدرمراتب، پس اصل مطلب که دانستن آن از

 پسرطبیعی است همچنان مهربانی پادشاه بر رعیت خود هم طبیعی میباشد و بر پدر برپسر است مثلیکه مهربانی پدر
اطوار بد ببیند بر زجر و توبیخ  خود اعمال و پسر وقتیکه پدر از ، مگرجانب پادشاه همین است خداوند بر حکم از

با اعمال زشت او  پسران که و توبیخ نه موجب نامهربانیست، ازین بهتراست بر این زجر اصالح او را می کند و
 نیک نامی و خوبی و جزه ه بپادشا با فرزند است و پس پادشاه را با رعایای خود همین معاملۀ پدر ،روا دارنمیباشد

 نصایح پدر افعال و اقوال و جاهل است، از ندارد، پس تا فرزند طفل و خوشی رعیت خود چیزی منظور آسودگی و
امر  جز مهربان تر بر خود کسی را نمیداند و عزیز و دیگر پدر گریزانست چون صاحب عقل و فهم شد از متنفر و

میباشم همان رحم  دشاه شما مردم افغانستاندیگر کاری و آرزوی ندارد. پس منظور من که پا فرمان پدر و
 اگرصاحب ، وبا فرزند است ومهربانی وخواهش ونیک نامی پدر

 . . انشاهللا تعالیآسودگی دین و دنیا را خواهید دیدهوش وعقل شدید 
 

 هجری قمری۱۳۱٦شهر جمادی الثانی سنه  ۱۳یوم یکشنبه  فقط تحریر
 

برای سهولت مطلب عالوه « کامه»عالمت ویرگول  بعضی موارد، نقطه یا ، تنها درنقل مطابق اصل است :نوت

 شده است .
 

 به سرخ پارسا رسید در حرکت و« حوض خاص» خود از راه پغمانزمان سرداری  اعیحضرت امان هللا خان در
او ناراض بودند معزول ساخته و مجدداً ازهمان راه برگشت  مردم از جملۀ دید وادید ها حاکم آنرا که شخص تنبل و

 : صدای ُسّم اسپان را شنیده پرسید پغمان بود، در این وقت پدرش سراج الملت در
 است؟ چه گپ 

  .حوض خاص برگشته و کابل رفتند الدوله صاحب با نفری معیتی خود از : عینگفتند
 : عجب! ما را ندید؟ امیر صاحب به قهر گفت

وجود است ندید؟ بهرصورت ، : شاید هوش شان نشده باشد !امیر فرمود: اینقدرعمله، سوار، گادی و موترکه مگفتند
گلف بازی میکرد و همه بقرار ترتیب همیشگی آمده « چمن حضوری»همین روز امیرصاحب در  وقت دیگر در

 پدر پیش شد امیر روی خود را به قهر ، وقتیکه وی برای سالم بحضوردوله امان هللا خان نیز آمده بودبودند، عین ال
. عین الدوله به پای پدر خود را انداخت وعفو را برویش کشید آن گشتانده بروی سخت عتاب نموده وضع چاشت

عذرعین ه خود ادامه میداد. این بار معین السلطنه ب به سخنان عتاب آمیز خواست ولی امیر با لگد بفرقش میزد و
 نه عذرمینمود. باالخره نائب السلط قهر های پدرخود را انداخت ولی امیرهمچنان عمل خود را ادامه داده و الدوله بپا

  .ده و از زدن عین الدوله دست گرفتآم زقهر خود فرو ا ها نمود تا امیر
 

 پایان
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