1

کابلیان وکابلستان

مولف  :داکترعنایت هللا شهرانی

مهتمم  :محمدرفیق زمانی

2

کابلیان وکابلستان

تالیف :
داکترعنایت هللا شهرانی

مهتمم  :محمدرفیق زمانی

سال 4102میالدی

3

معرفی کتاب :
نام کتاب  :کابلیان وکابلســـــــتان
نام مولف  :داکترعنایت هللا شهرانی
مهتمم  :محمدرفیق زمانی
تایپ  ،دیزاین و صفحه آرایی  :محمدرفیق زمانی
سال چاپ :
محل چاپ :
تیراژ

:

4

5

ازخبرنگارمحترم جناب آقای محمدرفیق زمانی  ،نسبت اهتمام کتاب کابلیان وکابلستان اظهار
تشکرمینمایم که بامن دراوقات مصروفیت های زیادی قلمی یاری نمودند .
دوکتورعنایت هللا شهرانی

6
فهرست کتاب کابلیان وکابلستان :
مقدمه :
وجه تسمیه کابل
تاریخ کابل
فاتحان کابل
مساجد  ،مقابروزیارات کابل
بابر وبا بریان در کابل
علی مراد خان
کابل وصا ئب تبریزی
صوبه داران کابل
چنداولیان کابل وداستان های کابل
درسوگ کابل
روحانیون کابل
هنرمندان کابل
خطاطان کابل
ممثالن کابل
نقاشان
موسیقی نوازان
کابلیان
پادشاهان  ،امیران – سیاستمداران
عمارات ویادگارها
کاکه های کابلستان
کوچه ها ومناظرکابل
فهرست مآخذ

7

مقدمــــــــــــــــــــــــــه
وجه تسمیـــــــــــه کابل
تاریخ کابـــــــــــــــــــل

8
مقدمه
هزار مرتبه کابل نکوترازدهلیــــــــــست
"که این اعجوزه عروس هزار داماد است"
نوشتن دربارۀ کابل را یکی از وظایف خود میدانستم چونکه درآن محیط جنت نشان و صاحب
طبیعت عالی  ،دارای آب و هوای گوارا  ،که چهار فصل آن بخوبی از هم تفکیک میشوند ،
نشو و نما کرده بودم ،مکاتب ابن سیناودارالمعلمین را خوانده وفاکولته را بایک سال مافوق
لسانس درروانشناسی بپایان واولین وظیفه را درآنجاانجام داده ام  .وازجانب دیگر چند سال
پیش در آمریکا جناب آقای داکتر شکرهللا کهگدای مجله ای را بنام "کابلستان "تاسیس نمود
که این نگارنده از همکاران اولی او بودم واما مسایل کامپیوتر ،نشرات را تغیر کلی داد و
نتوانستی م آنرا بعد ازیک شماره دوام بدهیم  .درافغانستان اکنون کابل مقام مرکزیت دارد
واطراف کابل تاجائیکه میدانیم ازروی موقعیت وموقف کابل نامگذاری شده اند  ،مثال میگوییم
شمالی (کوهستان وکوهدامن ) منظورازشمال کابل وازروی کابل شناخته ونامگذاری شده اند
ویامیگوییم مشرقی  ،منظورازشرق کابل و یااینکه گفته میشود جنوبی  ،گویا جنوب کابل ،
ازلغمان گرفته تا پکتیکا  ،جنوبی ومشرقی بشمار می آیندو غرب نیز به همین منوال غرب
کابل حساب میگردد  ،ازآن سبب است که کابلستان نام زیبای می باشد که نام این کتاب را
بدان نسبت دادیم .
خبرشدم که دستگاه شاروالی کابل  ،زیرادارۀ جناب عالی محمد یونس نواندیش  ،کتابی را بنام
"میالدکابل "بانوشته های یکعده دانشمندان درکابل  ،تهیه وبدست نشرسپرده اند.
چون عالقۀ زیاد به کابل داشتم ازارجمند گرامی حشمت هللا جان شهرانی تیلفونی درخواست
نمودم تا نسخه ای از آن درنایاب را برای من بفرستد  ،چنانچه که این آرزو بعد ازدوماه
برآورده شد  ،وازآنست که درین مجموعه نام یک تعداد نویسندگان مقتدرآن کتاب ذکرگردیده
است .
کابل ازشهرهای قدیمی  ،عمده  ،مهم وپایتخت افغانستان امروزی می باشد  ،همچنان در
سرزمین افغانستان در شهرهای بلخ واطراف آن اشترخانی ها و غیره  ،درهرات تیموریان ،
درسیستان شارها  ،درغزنی غزنویان  ،درتالقان تخاریان  ،دربامیان شیران وشارها ،
درغورغوریان وشارها  ،درجوزجان فریغونیان وخا ن ها که در والیات مختلفه
مراکزحکومت های خودرا داشتند  ،قندهار نیز بوقت احمد شاه ابدالی بمدت کمی مرکز
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امپراتوری بود  ،درکابل پایتخت کوشانیان  ،یفتلیان وکابل شاهان وسپس تازمان حاضرمحمد
زائیان قرارداشت .
شاید بگرام که ازمربوطات والیت کابل وتالقان که مرکز والیت تخارستان می باشد  ،نسبت
به کابل درمر-کزیت قدامت داشته باشند  ،چونکه اقوام تخاری که ازطوایف تورکان
توکیوویوچی هاهستند
درتواریخ وسنوات قبل ازمیالد ازتورکستان بداخل خاک تخارستان کنونی که بعدا بنام آنها
مسمی گردید  ،حکومت هایی را سلسلتا انجام دادند  ،وسپس ازطریق اوالدۀ آچیل خان (هون
های سفید وتورکان توکیو) درسرزمین های کابل – غزنی وزابل مراکزخانی را تعیین وخود
ازجمله اولین خان های کابلستان  ،زابلستان وغزنی بشمارآمدند که  ،بعد ازآن اوالدۀ آنها
بنامهای کوشانیان – یفتلیان وکابل شاهان  ،شهریاران مشهورکابلستان شناخته شدند.
درکابل قدیم شهریاران تورکی بصور ت عموم وخصوص شهریاران هندوکه کمترروئسای
کابل را تشکیل میدادند ،که به اصطالح مورخین شهیر افغانستان عالمه عبدالحی حبیبی واستاد
علی احمد کهزاد  ،تورکی شاهان وهندوشاهان یاد میگردیدند .
ازینکه تورکی شاهان درآن زمان به برهمنیزم معتقد بودند ،لذا گاهی به تفکیک آنها
ازهندوشاهان مغالطه واشتباه صورت میگیرد  ،چونکه همه بیک دین معتقد بودند  ،وتورکی
شاهان درریشه به نژاد هندی نمی پیوستند  .آنهاعموما درآغازاسالم درافغانستان به اسالم
گرویدند وهندوها نیزبافشارهای زیاد مسلمین وجنگ های خونین به اسالم معتقد گردیدند ولی
محدودی که ازسرسخت ترین پیروان دین برهمنی بودند  ،تاکنون درکابل واطراف آن به همان
دین قدیمی خود پای بند ومستحکم می باشند.
ما تاکنون یکتعداد نامهای هندی وتورکی داریم  ،آسه ماهی ویکعتداد کلمات دیگرهندی می
باشد ،ولی کلمات ونامهای تورکی بیش ازحد است ومردم تاکنون تصورمینمایند که آن کلمات
فارسی است  ،درحالیکه ریشۀ تورکی دارند  ،مثال قزلباش  ،بورته بور(ده بوری ،گرگ
بورته یانخودی رنگ) اورته بور( دهی میانه وده بوری بینی )،اورته باغ که درتوزک بابری
از آن زیاد یادآوری گردیده  ،بمعنی باغ میانه  ،شاید نزدیک به قلعۀ باالحصار(اورته سپاته،
یاقلعه میانه دربلندی ) افشار ،قره باغ  ،پمقان  ،چکری  ،بغرام (بگرام  ،که تاکنون کلمات
بغراواشتقاقات آن معمول میباشد ) توتم دره  ،بایان  ،چنداول  ،چندل بایی  ،کابل – زابل ،
غزنی  ،جهان آرا(باغ جهانگیر) شهرآراء ( باغ دورمیرزا الوغ بیک که بعضی ها بر آنندکه
خواهرمیرزا الوغ بیک بنت ابوسعید میرزا آن را آبادکرده است )  ،هفت باغ
(جهانگیرمیرزادرتوزک جهانگیری ازآن باغ وصف ها دارد ) باغ مهتاب اورته باغ ( باغیست
که مادرکال ن جهانگیرشاید حمیده بیگم آنرا آبادکرده است )  ،چهارباغ ( ازبزرگترین باغهای
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دوربابریان )  ،باغ صورت خانه ( ازباغات مشهور) باغ عالم گنج (نزدیک عمارت ماشین
خانه )  ،باغ زنانه ( ازیادگارهای دوربابری ها ) شکارگاه  ،دشت  ،ارزنه ( درخصوص
شکارقمرغه ) ویسل آباد توسط میرزا ویس ،تخت شاه  ،استالیف  ( ،استالف سمرقندی ) جمال
آغه  ،محمدآغه (گل بهار)  ،کوه قرغ  ،کلمات چون کاکا  ،اکه  ،قاچاق  ،آغا  ،خان  ،قروانه
 ،قرنت ین  ،قاغوش وصدهای دیگراصطالحات تورکی میباشند  ،مثال قابل بایی  ،دهیست
درکابل که بنام قابل بای فرزند آچیل خان گذاشته شده است  ،وبره کی نام یکی ازسرداران
بابریان بوده که قریۀ بره کی بنام او مسمی گشته است وکابل ازقابیل بای گرفته شده  .دراطراف
شهر کابل گرام  ،که تاکنون کلمات بغراواشتقاقات آن معمولی ،چون قلعۀ فتوح  ،ریش خور،
چهارده ها  ،قلعۀ قاضی  ،قلعه جواد  ،اطراف شرقی وجنوبی پغمان چهره های تورکی دارند
وبمانند تورکان هزاره نمودارمیشوند  ،ولی زبان شان فارسی زیبای کابلی ومذهب شان سنی
حنفی  ،اما تورکان هزاره بفارسی آمیخته باتورکی صحبت مینمایندودرمذهب شیعه هستند
ودرحقیقت هردو دارای خون مشترک واززمانه های بسیارقدیم یعنی پیش ازمیالد تاکنون هم
قبیله گی های خودرا درک مینمایند.
کابل را پیش ازاسکندروازآن ببعد ازکوشانیان گرفته تا دوران حاضره می شناسیم  ،ای کاش
زعمای دوران معاصرمملکت زیبای افغانستان را بشمول کابل زمین  ،درجمع ممالک انکشاف
یافته  ،چون جاپان  ،اروپا وآمریکا میرسانیدند  ،تا ازشرجهالت های برادرکشی  ،فقروبیچارگی
 ،بی سوادی وغیره نجات می یافتند.
همانطوریکه گفته اند " ازکوزه همان تراود که دراوست " هرمولف چیزهای را می نویسد که
درآن باره میداند ویاعالقه دارد  ،ازآن سبب نگارندۀ این سطورچیزهای را درقید
تحریردرآورده که برآن دسترسی داشته وما فوق همه ،هدف آن را داشته تا اظهارحقایق نماید،
وبصورت قطع ازکتمان حقایق وافتخارات برادران برابر ملیت ها وتبعیض وبدگویی ها نفرت
داشته است .
درمتن کتاب ازتخریب کابل زیبا بوقت حکومات متاخرین تماس گرفته شده وازتخریب چارچتۀ
مشهوریادآوری گردیده است  ،که بعد از آتش زدن انگلیس ها بدان بازارمشهورکابل
امیرشیرعلی خان آن را دوباره آباد گردانید  ،بدبختانه شخصی بنام غالم محمد خان پاپا ،
بخاطرپروژۀ جادۀ میوند  ،آنرا ازمیان برد ودرحقیقت قلب کابل را ازوجودش بیرون کشید،
همچنان کوتوالی مشهوررا که قدامت زیاد داشت تخریب نمود.
زمانیکه آقای احمد شاه فرزند محمد ظاهرشاه خان ریس هالل احمر بود  ،به امر او کوتی
لندنی که درکنارپل آرتل وضراب خانه موقعیت داشت وازیاد گارهای بسیارخوب دور انگلیسها
بشمارمیرفت ازمیان برده شد.

11
برهمگان معلوم است که درین اواخر نابکاران ونامردان تاریخ  ،فقط بخاطراخذ مقام زعامت
کابلی را که ازچند هزارسال باینطرف  ،باگذاشتن یک -یک خشت آباد کرده بودند ،بافیرهای
راکت ها وهموارساختن باتانک ها  ،شهرزیبای کابل را بیک خرابۀ غیرقابل زیست مبدل
کردند  .البته دردهۀ اخیر دموکراسی بنام  ،مردم دوباره به آبادی کابل اقدام نمودند  ،وشخصی
را بنام آقای محمد یونس نواندیش منحیث شاروال کابل انتخاب کردند  ،که وی را میگفتند
ازبهترین شاروال های تاریخ کابل میباشد.
چون عکس ها وصورت ها اسناد خوب میباشد  ،لذا هرعکس ایکه گوشه ای ازکابل را
اززمانه های قدیم تا امروز نشان ونمایندگی نماید درج صفحات گردید  ،تا درآینده گان یادگاری
خوبی بشمار آید  ،بعضی عکس ها را دوستان برای این نگارنده فرستادند وازحضورهریک
متشکروممنون میباشم  .چون مشکلی به دریافت عکس چارچته برای نگارنده پیش آمد آنرا
محترم جناب داکترشکرهللا گهدای سابق استاد پوهنتون کابل تهیه وفرستادند  ،ازحضورایشان
نیزممنونم .
وجه تسمیۀ کابل
دربسی مآخذ وجه تسمیه کابل را  ،مورخین یکی ازدیگری نقل کرده وبه نتیجه اصلی نرسیده
اند  ،برای رسیدن بمقصد اصلی  ،بهتراست نزدیکترین کلمات بصورت درست که بتواند کلمۀ
"کابل " ازآن بدست آید آورده شود.
یکی ازکلمات را که مکررا دانشمندان می آورند  ،عبارت ازکلمۀ " کابورا" می باشد ،
وتقریبااکثرمحققین این کلمه را یکی ازدیگری نقل کرده اند  ،وهیچ یک نگفته که چطوراین
کلمه به " کابل " مبدل گردید .یکعده مورخین وقلم بدستان سعی مینمایند که کلمات ویااسماء
مکان را به نفع قوم خود تحلیل نمایند بدون اینکه درنظرداشته باشند که بتاریخ جفا مینمایند.
درتاریخ عروس البالد " غزنی" گاهی دیده شده است که " غز" را میگویند " ازگنج" گرفته
شده ولی ارتباط کلمات را ازنظر فالثوری نادیده میگیرند  .ودرتاریخ شرق ما مردمان زیاد
داریم که به آن نام نسبت داده شده اند  ،اوغزخان  ،غزخان وغیره  ،غزخان بنام مرد وغزنه
جان به اسم مونث می آید  ،وجه تسمیه غزنه یاغزنی اصال ریشۀ اوغزی دارد که ازنام
ابوآالبای یکتعداد تورکمنان بنام اوغزخان بدست آمده است .
چونکه دریک دورۀ قبل المیالد تگین آباد  ،رخج  ،غزنه  ،جاول  ،جابول  ،قابول قابیل وغیره
کلمات معمولی بود که درمناطق استعمال میگردید.
چنانچه رخج(بفتح خاء) قندهار ،تگین آباد  ،قندهار ،غزنه ( ،به های غیرملفوظه ) غزنی
کنونی ،جاول وجابول  ،زابل کنونی  ،قابل وقابول  ،کابل کنونی وهمین قسم دربسی مناطق
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وجوه تسمیه هارا به شکل بسیارنزدیک پیدامیکنم که مورخین ما درآنها وقعی نداده ودقتی
ننموده اند  ،وناگفته نماند که به گفتۀ استادشهرستانی زاولی قومی ازتورکان هزاره است .
واین نظر ،گفتۀ ما را درخصوص جابول خان بن آچیل خان تائید مینماید.
بسی شواهد زنده وعینی وجود دارد که شخصی بنام محمد گل مهمند  ،بوقت ریاست تنظیمۀ
درتورکستان افغانستان نامهای زیادی را به عوض کلمات تورکی وتاجیکی به زبان پشتومبدل
ساخت و توسط زوربر مردم قبوالند  ،دریکی ازکتاب ها یک دانشمند بسیارگرامی  ،درکتاب
جغرافیایی خود  ،بدون اینکه بفرماید که شولگره نام قدیم نیست وتوسط محمد گل مهمند
برعوض بوینی قره آورده شده است  ،کلمۀ شولگره را به سانسکریت وریشه های دیگر
رسانیده است.
لوگرباستان را معاصرین  ،گویا اصالح کرده ومیگویند " لهوگرد" که خیلی سخیف ونامعقول
می باشد  ،اگرچه این نگارنده معلومات عمیق درین زمینه ندارم  ،ولی همینقدرمیگویم که
کلمۀ مذکوریا " لهوگرد" نسبتی به مردم شریف لوگرندارد  ،چون لوگر  ،لوغرولوگارولوغار،
کلمات قدیمی می باشند که درآنطرف لوگردرخاک پاکستان آنرا به شکل لغارولگارتلفظ
مینمایندو بنام قومی منسوب می باشد  ،امثال سادۀ آن فاروق لغاری رییس جمهورسابق پاکستان
است که تخلص اوبه قوم لوگر ،لوغر ،لغاریا لگارارتباط می یابد وبه اثرگذشت زمان وتلفظ
مردم به لوگرمبدل شده است .
برمیگردیم باز به کلمۀ غزنی  ،که درصفحات تاریخ کلمات " بیابان غز وغزوغوز" را شنیده
وخوانده ایم ودو کلمه غزنی وبامیان  ،عبارت ازکلماتی میباشد که به نسبت دادن باشندگان ،
کلمه با پسوند " چی " بر آنها ازقدیم الزمان تاکنون آورده میشود  ،کسیکه ازغزنی است ،
اورا "غزنیچی " وکسیکه از بامیان می باشد بروی کلمۀ " بامیانچی " را نسبت میدهند ،
وهردو ازکلمات تورکی می باشند  ،وازترکیب غزنیچی بخوبی فهمیده می شود  ،که کلمۀ
غزنی ازغزتورکی وباالخره ازروی آن به پسوند تورکی " چی " میرسانند .
" کابل " درزبان سندی " تجارت خانه " را میگویند  ،وچون کابل چهار راه تجارتی بوده
وجایی را درغرب باغ بابر بنام " گذرگاه " می شناسیم  ،که گویا درسابق گذرگاه بازرگانان
بوده که تا کنون این نام زیبا در میان مردم کابل متداول است  ،استاد جاوید از زبان حافظ
نورمحمد کهگدای میگوید که درکتب آلمانی دیده شده که فقط کابل کلمه سندی است به معنی
تجارتگاه ( مجلۀ کابل شماره  . )3درکتاب میالد کابل که تحت سرپرستی الیق ترین وزحمت
ک ش ترین شاروال تاریخ کابل بنام نواندیش بچاپ رسیده است  ،یکعده علما دربارۀ کابل
تحقیقات خوبی را انجام داده اند  ،درمیان آن دانشمندان یکی هم جناب محمد شفیع غنی  ،که
واقعا با فکررسا وتحقیق درست مقاله اش را تحریرداشته درخصوص وجه تسمیه کابل میگوید:
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که کابل ازکلمۀ کاپیال گرفته شده واحتماال نام یکی ازشهزادگان کوشانی باشد .ودرهمان کتاب
دانشمند گرامی دیگربنام آقای تاج محمد احمد زاده ازنظر گننگهم می آورد " که کابل شاید نام
یکی از قبایل پنجگانه یوچی یاتخاری باشد وگفته میشود که این قبیله زمانیکه درقرن دوم قبل
ازمیالد کابل را اشغال کرد ،نام خود را بر آن گذاشت  ،این نوشته بخاطری درست معلوم
می شود که قبل از آن دوره  ،مورخان دورۀ اسکندراز نام کابل ذکری نکرده اند  ( .ص
091میالد کابل ) نظریات هردودانشمند محترم آقایون غنی واحمد زاده  ،مورد تائید می باشد
بدلیل اینکه نام کابل زمانی گذاشته شده است  ،که اجداد پیشین کوشانیان  ،ازطریق تخارستان
که اکثرا یوچی ها درآن جای حیات بسرمی بردند  ،وارد کابل شدند  .آمدن هون های سفید
یاتورکان توکیو که هم قبیله گان کوشانی ها وتخاری ها میباشند  ،درکابل بسیارقدیم می باشد
 ،وآنها صد ها سال پیش ازکوشانیان درکابل متوطن بودند که جمله اهل ختای ودرجملۀ مردمان
اویغور ،تخاروتبتی محسوب میشوند.
مردمان قدیم کابل زیاده تر ازاوالد همین اقوام تورک بوده واگردانشمندان به مآخذ کتب برون
مرزی ازجمله منابع عربی ودایرة المعارف عربی مراجعه بفرمایند  ،درآغاز اسالم در
افغانستان و حمالت اعراب درکابل  ،کسانیکه ازکابل ومردم آن دفاع میکردند تورک ها بودند
تمام شکایات اعراب حتی ازطریق اشعارازجنگاوری ها ودفاع مردم تورک درکابل میباشد ،
وبجز از تورک ازهیچ قبیله ومردمی ذکرنرفته است  ،بگفتۀ البیرونی وتائید عالمه حبیبی تنها
دریک دوره ش صت نسل ازتورک ها درکابل حکومت کرده اند  ،چه رسد به خانواده های
دیگر تورک ها  ،که درکابل حکومت کردند .مرحوم استاد علی احمد کهزاد دریکی ازنوشته
های خود می نویسد که ازپادشاهان قدیم تورکی شاهان وهندوشاهان را می شناسد وبس .
فراموش نباید کرد که هندوهای افغانستان یکی ازقدیمترین مردم کابل می باشند وحتی در راس
حکومت ها نیزقرارداشتند.
متوجه باید بود که وقتیکه دریک محیط درمقابل مهاجمین دفاع صورت میگیرد  ،طبعا آن
دافعان متوطن وباشندگان محل می باشند وازخاک خود دفاع نموده اند  ،وطوریکه گفته آمد ،
این تورکان کابل بودند که بمقابل اعراب ایستادگی ودفاع کردند  ،بمانندیکه هم قبیلۀ آنها چون
ترخان نیزک بایبغوهای تخاری می باشند که درتواریخ ازآنها ذکررفته است .
درخصوص وجه تسمیه کابل باید گفت که گفته های جنابان غنی واحمدزاده را گفتیم دروجه
تسمیه کابل محقق ترازدانشمندان دیگراست بدین معنی :
تاریخ دقیق ورود فرزندان آچیل خان  ،خان بزرگ تورکستان که ازقبیله هون های سفید
تورکان توکیو بود ودر مقابل خان بزرگ تورک دیگرازقبیله ژوان  ،ژوان ها شکست خورد،
ودرتخارستان عقب نشینی کرد ،وچون درجنگ ها درآن اوقات اعضای فامیل رهبرها ،
همراهی مینمودند  ،زم انیکه به تخارستان رسیدند  ،آچیل بای  ،خان پرآوازه ومقتدروقت که
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شکست خورده بود  ،بداربقا می شتابد  ،لذا سه فرزند او بنامهای قابل بای  ،غزنه جان وجاول
بای  ،نزد هم قبیله گان خود جانب مرکزکابل میروند.
تخارستان که یکی ازمراکزعمدۀ قبایل تورک تخاربود  ،جمعیت کثیرازاین قبیله درآنجا
سکونت اختیارنمودند ودرحقیقت  ،مردمیکه با آچیل خان آمده بودند  ،بدو حصه تقسیم گردیدند،
یکی با سه فرزند آچیل خان جانب کابل  ،وگروه دیگرباهم قبیله گان شان درتخارسکونت
اختیارکردند.
دربسی تواریخ آمده است که کلمۀ " تخار" تورکی ومنسوب به قومی ازاقوام تورک می باشد
دانشمند فرهیختۀ وطن پروفیسوراستاد حسین یمین درکتاب " افغانستان تاریخی " درین باره
چنین میفرماید  " :وجه تسمیۀ تخارناشی از نام یکی ازاقوام سیتی است موسوم به تخار،
طوریکه گفتیم تخارها درحدود سدۀ ( چهارقبل ازمیالد) هنگامی به جنوب آمووارد شدند  ،این
ناحیه را در ارتباط به نام خود شان تخارستان گفته اند که ساحات بیشتری نسبت به تخارامروز
را احتوا میکرده است ( ...باید گفت که نام بعدی تخارستان یعنی قطغن به طا ئفه یی به همین
نام ) (صفحه  020افغانستان ) .ومبرهن است که قطغن نام قبیلۀ ازاهل تورک می باشد.
متذکر باید شد که عالوه ازاینکه صد ها وهزاران نام تورکی درافغانستان ازقدیم معمول است
کلمۀ بغالن هم نام قومی ازقبایل تورک چون تخارو زاول وخلج وقابیل به مردم تورک ختایی
یاسیتی ها مرتبط می شوند وبقرارفرمودۀ استاد یمین تالقان نام یکی ازسرافسران تورک بوده
که به اشکال مختلف ازآن ذکرکرده اند .
بهرصورت تاریخ دقیق ورود تورکان ختایی یاجمعیت بزرگ آچیل خان درافغانستان اندکی
مجهول می باشد وبه احتمال قوی غالبا پیشتر ازقرن چهارم قبل ازمیالد  ،خواهند بود  ،زیرا
ورود تخارها ازختن ومناطق تورکستان شرقی یا اویغورستان درقرن چهارقبل ازمیالد می
باشد ،وجمعیت آچیل بای یا خان بزرگ بنامهای توکیوها ویاهون های سفید درسرزمین
تخاروکابلستان قبال وجود داشتند .
زمانیکه سه فرزند آچیل خان به سرزمین کابلستان می آیند  ،قابل بای  ،برادربزرگ محیط
کابل را می پسندد وخانی کابل را بدست میگیرد وجابل بای ( جابول خان ) منطقۀ زابلستان
را می پسندد وغزنه چون دختر وازجانب دیگرباید وی حمایه گردد  ،اورا درغزنه مقام میدهند
تا هردو برادر دردو طرف او قرار داشته باشند.
همان است که کابل  ،ازکلمۀ قابل گرفته شده ونام کابل از آن به بعد ورد زبانها می گردد وما
ازقدیم االیام دهی را بنام " قابل بای " درکابل می شناسیم که قابل بای در آنجا خانی کابل را
بدست داشت وفرمان روایی میکرد  ،وغالبا کوشانی ها ازاوالدۀ همین شخص باشند که دربحث
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کوشانی ها  ،دربارۀ شان شرح وبسط های زیادی داده شده است  .وکوشان ویفتل وتگین ها ،
کابل شاهان همه ازاوالدۀ همین خواهروبرادران وهم قبیله گان می باشند  ،که نسل بر نسل
درکابل حکومت کرده  ،وچنانچه گفته اند که تنها شصت نسل  ،ازیک فامیل حکمفرمایی
داشتند.
وجه تسمیه غزنی ازکلمۀ غزنه ( باهای غیرملفوظه) گرفته شده وزابلستان ازجابل خان
یاجابول بای که حرف "جیم " به حرف "زاء" مبدل شده ودرزبان تورکی جاوروکاول کلمات
غریب ازجابل وکابل نمی باشند  ،چونکه درلهجات تورکی بسی دیده شده است که عوض
" با" " واو" را می آورند .
اما کلمات کارورا -کابورا – کاپال -کاه پول – کرسپه – کوبها – اورتسپانا ،یاکابلیته را
مورخین ازیکدیگرنقل کرده وبه وجه تسمیه کابل ارتباط میدهند  ،بگمان غالب به حقیقت
نزدیک نخواهد بود  ،ومشکل دیگراینکه گویندگان زبان غیرازتورکی به لهجات مختلف کلمات
را می آوردند که ازحقیقت بدورمیماند .
ما درتاریخ وطن جالل الدین مشهورفرزند خوارزمشاه را بنام جالل الدین منکبرنی خوانده ایم
وچون مورخین بزبان تورکی وارد نبوده اند کلمۀ " منقه بورنی " را  ،باالخره به منکبرنی
تبدیل ساخته اند واین سهوی بشمارمی آید که باید بگوییم که مورخین تورکی را نمیدانستند.
منقه بورنی لقبی بوده که دوستان ورفیقان جالل الدین برایش داده  ،وبینی او چون بزرگ
واندکی گردی داشته بناء اورا " منقه بینی " گفته اند  ،که آن کلمه بعد ها جزء نام اوگشت
وچنگیزخان با آنکه با اودشمن بود  ،به قهرمانی وشجاعت او به حیرت رفته بود .
درخصوص وجه تسمیه ها  ،طوریکه پیشتر بیان شد  ،تلفظات غیر گویندگان زبان اصلی ،
مشکالت زی اد را ببارمی آورند  ،چنانچه ازمنقه بورنی  ،منکبرنی ساخته اند  ،ولی باآنهم
دانشمندان وطن یکتعداد شان سعی داشته اند تا اصل حقیقت ویانزدیکتر آن را دریابند  ،چنانچه
که گفته های دانشمندان غنی واحمد زاده را درخصوص وجه تسمیه کابل دیدیم .
استاد حبیبی درصفحۀ  99تاریخ افغانستان بعد ازاسالم میفرماید که " ونام زابل را نیز ازنام
یکی ازشاهان معروف هفتلیان گرفته باشند "  .اینک دونام کابل وزابل داستان فرزندان آچیل
خان را ازنظردانشمندان افغانی وخارجی هویدا میسازد که بنامها ی اشخاص گذاشته شده است
 ،وچون غزنی به همین منوال خواهرقابل وجابل بوده بناء آن نیز دروجه تسمیه تطابق حتی
بیشتر مینماید  ،گویا غزنه غزنی شده باشد .وحتی تغییرهم نیافته  ،کلمۀ غزنی را تورکها
غزنه تلفظ مینمایند.
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متوجه باید بود که نسبت دادن کابل که گویا ازکلمۀ قابیل فرزند حضرت آدم گرفته شده باشد
قرین حقیقت نمی باشد  ،چونکه بگفتۀ راویان حضرت آدم درسراندیب ویامناطق گردم بوده ،
وهرچیزیکه حقیقت نداشته باشد ،وثابت نگردد  ،بمفاد تاریخ ما تمام نمیشود .
کلمۀ کاول که از باکاول تورکی اخذ شده بمعنی طباخ می باشد ومیتواند بروزن زاول باشد که
البته ازقدیم الزمان تاکنون عادت شده که نامهای برادران وخواهران را هم وزن
یکدیگربگذارند.
مرحوم استاد عبدالحی حبیبی دروجه تسمیه کابل  ،کلمۀ " اورتسپانه " را مطابق میل خودبه
شکل دیگری که شکل پشتو دارد  ،آورده است  ،استاد میفرماید  " :اورته سپانه یا اورتسپانا"
میتواند " پورته سپاته " خوانده شود که درادب پشتو به مفهوم بلندی تعبیروتفسیرگردیده است".
درین جا متوجه باید شد که اوال اورتسپانه وکلمۀ کابل دورازهم واقع شده اند وفاللوژی آنها
را نمیتواند قبول کند که یکی ازدیگری گرفته شده باشد  .دو دیگر اینکه  ،این کلمه را به جهت
اینکه پورته درزبان زیبای پشتو بلندی معنی میدهد  ،به پورته سپاته مبدل می سازد  ،درحالیکه
کابل جای بلندی نیست ودرمقاالت دانشمندان افغانستان درکتاب " میالد کابل " کابل را پرازآب
آورده اند وآب درجایی قرار میگیردکه پایین  ،چقور وهموارباشد  ،کوه های سالنگ  ،کوه
های پنجشیر ،کوه های کوهستان  ،کوه های لوگر ،وکوه های پغمان همه مطابق میل استاد
حبیبی پورته می باشد  ،بجز ازکابل  ،کابل جای همواروبسیار بلند نیست وآب وهوای کابل
شاید خوبترین آب وهوا درافغانستان باشد .
ازجانب دیگر " اورته  ،کلمۀ تورکی است ومعنی میانه ومیان ووسط را میدهد  ،درتوزک
بابری مراجعه شود  " .اورته باغ " درجملۀ باغهای می باشد که عموها وخانواده تیموری آنرا
درکابل آباد کرده اند  ،واگر اورتسپانا را ما " پورته سپاته " بسازیم  ،چرا آنرا به " اورته
تیپه"یا " اورته سی تیپه " که کامال ازنظرزبان شناسی درست می آید نسازیم  ،زیرا اوال از
نگاه صدا نزدیکی دارد ودوم اینکه معنی را تغیر نمیدهد وبه عین معنی درزبان تورکی  ،تپۀ
میانه ودرمیان آن تپه مفهوم میدهد  ،همچنان چون درازمنۀ قدیم زیاده تر تورکان وهندوان
درکابل حیات بسربرده وحکومت داری مینمودند  ،ازآن سبب چون این کلمات تورکی میباشد
به آسانی میتواند توافق نماید ودرهیچ جایی ازباشندگان پشتو زبان درکابل ذکری نرفته است
وتاجاییکه دانسته میشود  ،مشکل یک عده علمای ما  ،همانا ندانستن زبان وادبیات بسیارکهن
وغنی تورکی میباشد.
درکتاب میالد کابل جناب عبدالجبار عابد فرموده که دیوارکابل مشابهت به دیوارچین را دارد
که البته ازهرنگاه علمی وبامفهوم تلقی میشود  ،چونکه اهالی بسیارقدیم کابل مردمان تورک
وازاهل ختای بوده وارتباطی به تورکستان شرق که اکنون آن محیط سینگیانگ وتورکستان
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چینی میگویند  ،داشتند واز آن سبب میتواند  ،تورکانیکه دیوارکابل را اعمارکرده اند  ،مفکورۀ
خویش را ازدیوارچین گرفته باشند .
جناب آقای سلیمان نورستانی درمیالد کابل می آورد  " :به نظرگننکهم گوبهای نام کابل
درآغازبردریای کابل اطالق میشده است وهمین جزکو در زبان آسوری ایو ودرتورکی سو
است  ،اما گننگهم درمورد خبردوم کو خاموش مانده "  .درزبان آسوری که یکی اززبان های
قدیم تورکی میباشد وگننگهم چون به تورکی یا حساسیت داشته ویا نمیدانسته ازآن سبب خودرا
خاموش گرفته است .
موضوع قابل بحث دیگراینست که دانشمند وارسته جناب پروفیسوراستادعزیزاحمد پنجشیری
درزیر عنوان وجه تسمیه کابل درکتاب میالد کابل  ،ازقول گننگهم انگلیسی می آورد :تحت
نام "کوفن یاکابل " انعکاس یافته است خیلی به حقیقت نزدیک است  ،چه او به کلمۀ کوفن
ازلحاظ تاریخی قدامت بیشترقایل بوده وآنرا به عصرویدی نسبت میدهد  ،به قرارگفتۀ وی
کلمۀ کوبها یک کلمۀ غیرآریایی بوده وقبل ازاشغال آدین ها (حوالی  4011ق م) بردریای
فعلی کابل اطالق می شده است " ( ص 34میالد) .
درسطورباال دانشمند انگلیسی کلمۀ " کوبها" را غیرآریایی گفته وقبل ازاشغال آریایی دردوونیم
هزارسال قبل ازمیالد بردریای فعلی کابل اطالق میشده  ،اما دانشمند مذکورکه اشغال آریایی
را درسنه مذکورذکرمینماید ،سندی دردست ندارد وتنها ازروی خیال وتصوراین حکم را
صادرنموده است  .درحالیکه ازروی شواهد ومدارک تاریخی بمانند عربی وغربی
درآغازورود اسالم درکابل وصفحات شمال همه رهبرها وجنگ آورها مردمان تورک بوده
اند ،وآریایی دانسته نمیشوند  .یک موضوع قابل مالحظه اینست که باوجود قلت اسناد
درموجودیت آریایی ها درکابل وماحول آن ازیک حقیقت نمیتوان انکارکرد که آریایی ها
درمناطق شاید تشریف داشته  ،اما بانفوس کم وشهرت قلیل  ،وازجانب دیگر موجودیت تورک
یاتاجیک ( آریایی) وآمیزش این موجودات دوجسم ویک روح بسیارقدیم میباشد  ،که نمیتوان
ارآن وحدت انکارکرد.
عقیده جمله مورخین بیرونی اینست که پیش از اسالم دها قرن وسده تورکان درکابل حکومت
کرده اند ،وطوریکه گفته آمد وبقرارگفتۀ استاد حبیبی تنها ازیک فامیل شصت نسل درکابل
حکمرانده اند .اگرموجودیت آریایی را درکابل قبول نمائیم  ،حکومت های ازهندوشاهی را
بقول استاد کهزاد میتوان نام برد  ،چون هندوشاهان بصورت صریح درتواریخ ذکرنشده اند ،
تنها کالرنام هندی را که برعلیه تورک ها کودتاکرد ومدتی کوتاه درکابل حکم راند  ،بوضاحت
درتواریخ ذکرنموده اند  ،ووی نتوانست یک حکومت متداوم را اساس بگذارد وبزودی توسط
تورکها ازمیان برداشته شد  ،یکنفردانشمند هندی بنام داکتر رنجت سنگه کالر را تورک دانسته
نه هندو.

18
درتاریخ دیده ایم که اسکایی ها  ،سیتی ها ویوچی ها که زبان شان تورکی بوده واجداد کوشانی
ها  ،یفتلی ها  ،کابلشاهان وغیره میباشند  ،وازآن سبب است که منطقۀ کابل وآب نشین بودن
آنرا که درآسوری به آب نسبت میدهند وکلمات " آق سو" و " قزل سو" تورکی را بدون معنی
میآورند  ،حقیقت دارد  ،آقسو بمعنی آب سفید وقزلسوآب سرخ ویاسرخاب می باشد  ،وبدان
سبب نوشته دانشمند عالیقدرجناب پروفسورعزیز احمد پنجشیری قرین به حقیقت است .
درخاتمه قابل یادآوری میباشد که دانشمندانیکه یکتعداد قریجات را به آوستاودورۀ ویدی ارتباط
میدهند  ،البته احترام شان بجای میباشد  ،اینقدرباید عرض کرد ده ها هزارقریه وده درقرون
اخیر تشکیل یافتند وارتباطی به دوره های ویدی وآوستا ندارند  ،چطورهمه را به ویدی ،
آوستا وباز درسانسکریت ارتباط میدهند .
فکر میشود  ،این همه ارتباط دادن ها فقط بخاطر گویا علمی ساختن وغامض گردانیدن
موضوعات میباشد تامردم تصورنمایند که البته مفهومی بدان ها خواهد بود  ،درحالیکه
بوضاحت کلمات را مشابه به کلمۀ مطلوبه میخوانند اما توجه نمیفرمایند.
درزمان های بسیارقدیم که زبان ها درمیان اقوام مختلف نو به قیام میرسید  ،لغات وکلمات
مشترک زیاد وجود داشت  ،وقدامت زبان یک ملت  ،یا قدامت خود ملت ها درنظرها اگرچه
ظاهرا بمردم قابل افتخارتصورمیشود  ،ولی حقیقت  ،افتخارهمۀ بشرمیباشد .
این تحلیل ها واین نوشته ها اگربه غوروتعمق نظرشوند  ،فقط مطالعات میباشد وافتخارش به
هیچ قوم یاملیت نمیرسد  ،بناء دروغ بافی ها  ،ساخته کاری ها  ،پنهان کردن های تاریخ
ووقایع همه  ،کارهای ناپسند وضد علم ودانش وفرهنگ بشمارمیآید.
رسم تاریخ جمله تکراراست اندرکارها

تاچه زاید عاقبت رسم واین تکرارها

بس حوادث چشم ما بیند که نو پنداردش

لیک چشم پیر دنیا دیده آن را بارهـــــا

پایۀ تاریخ را خشت وقایع کرده راست

وین بنای کهنه ای را منشیان معمارها

من ندانم راستی ماهیت تاریخ چیـــــــست
چیست حاصل زین همه تکرارها تذ کارها

تاریخ مختصـــــــــــــــر کابل
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دربارۀ وجه تسمیۀ کابل درصفحات دیگر  ،بعضی توضیحات داده شد  ،اما
درخصوص تاریخ کابل  ،که بابرشاه آنرا دراقلیم چهارم شمرده است  ،بصورت دقیق معلومات
بدست نیامده است ،وبگفتۀ حضرت حافظ " چون ندیدند حقیقت رۀ افسانه زدند " واقعا باید
گفته شود که تاریخ ازافسانه آغازمی یابد.
تنها تاریخ کابل نیست که ازافسانه شروع میشود  ،بلکه هرشهرووالیت ومحیط دیگرازخود
تاریخ بخصوص دارد وباشندگان آن محالت سعی میدارند که بخاطر ارزش دادن محیط خود
 ،برآن ازافسانه آغازمیکنند وآنرا درعصریکه حیات بسر می برند  ،میرسانند.
مثال مفتی محمد بلخی درمجمع الغرائب آورده است  " :بلخ دوم شهری است که در روی
زمین توسط قابیل بن آدم بنا شد " ویااینکه منهاج سراج جوزجانی درطبقات ناصری میگوید
 " :افراسیاب ازفرزندان توربن فریدون ازجیحون گذشت  ،تختگاه بلخ را ساخت ".
الکساندربرنس که در 0423میالدی درکابل بامردم کابل درتماس شده  ،اززبان آنها آورده
است که قابیل وهابیل که ازفرزندان نوح میباشند وازنام قابیل گویاکابل اخذ شده است ،
درحالیکه قابیل وهابیل را ازفرزندان آدم می دانیم  .ودربارۀ قابل بای دراوراق دیگربحث
گردیده است.
شادروان استاد داکتراحمد جاوید می نویسد  " :اعراب پیش از اسالم بانام کابل آشنا بوده اند.
شعرای جاهلیت ومخضرمین ( )Intermezzoاصطالح ترک وکابل را بصورت مزدوج
درمقام کنایه وبمعنای دور ودورافتاده بکار برده اند "  .اگرچه استاد تحلیل خودرا اززبان
دیگران می آورد  ،ولی حقیقت هم همین است که بوقت ورود اعراب درافغانستان  ،بامردمیکه
آنها روبرو شدند وبرخورد کردند تورک ها بودند  ،وبنگرید تواریخ اعراب وقبل ازاسالم
افغانستان را  .ازروی گفته های باال همینقدراستنباط میگردد که نام تورک وباشندگان کابل که
تورک ها بودند  ،برا ی ما خبرمیدهد ومیتواند دلیل قوی بربودن تورک ودفاع آنها ازخاک
کابل باشد  .دریکی ازمنابع میخوانیم که تاریخ کابل را مسکوکا تی که درحصۀ چمن حضوری
کابل پیداشده وقدامت آنرا تخمینا قرن پنج پیش ازمیالد گفته اند  ،اندکی به حقیقت نزدیک
خواهد بود  ،ولی نمیدانیم که این مسکوکات ازجای دیگری آورده شده ویااینکه درخود کابل
ضرب زده شده  ،ازآن بی خبر می باشیم .
درتاریخ کابل ومردم آن  ،ازباشندگان آن فقط از دو قوم تورک وهندوذکررفته است .
میرمحمد صدیق فرهنگ واستاد عبدالحی حبیبی دربارۀ مردم کابل بدین شکل بدون
درنظرداشت اسناد گفته اند :
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" هنگام کشوده شدن خراسان بدست مسلمانان  ،بخش بزرگ ساکنین این سرزمین را مردمانی
تشکیل میدادند که ازشاخۀ هند واروپایی نژاد آرین بود وبعدا بنام تاجیک شهرت یافتند  ،عالوه
برتاجیکان  ،درآن هنگام اقوام دیگری هم درخراسان زیست میکردند  ،که ازبقایای مهاجمان
سابق بودند وبرخی ازمردم خانه بدوش محلی مانند اجداد پشتون ها وبلوچ ها ونورستانی
کنونی" ( ص  04- 03افغانستان درپنج قرن اخیر)
استاد حبیبی درکتاب " تاریخ افغانستان بعدازاسالم " دربارۀ " خینچل شاه " کابل چنین
تعبیرمینماید:
" این نام را از روی تحلیل لسانی چنین تجزیه میتوان کرد  :خن مخفف خان است به حذف
الف ،درکاکران پشتو تاکنون نامی موجود است که آنرا " خن تما" تلفظ کنند به فتحۀ اول وسوم
وخنتماخان دراوایل قرن بیستم ازمشاهیرزوب وکویته بود  ،واین نام نیز مصدربه خن مخفف
خان است  ،پس خنچیل نیز دراصل خان چل باشد که جزدوم آن " چل " درپشتوبه معنی طرز
وروش کردارورفتاروآداب ورسم است  .وکلمۀ خان با مغوالن چنگیزی به خراسان نیامده ،
بلکه قرن ها قبل ازاسالم درین سرزمین بوده وازهمان هون ( هان ) خان اسم مردم هفتالی (
ابدالی )آریایی ساخته شده است " ( ص  40 – 42تاریخ افغانستان بعد ازاسالم ) .
این هردو مطلب ازنوشتۀ دانشمند آقای غالم سخی سخا اخذگردیده است واینک جواب این دو
مورخ وطن :
اول  :جناب آقای فرهنگ  ،مردم کابل را ازنژاد آرین وهندو واروپایی گفته است  ،وبدون
اینکه درخصوص تاجیک ووجۀ آن توجه داشته باشد  ،آن مردم را به تاجیک نسبت داده است
اما فراموش کرده است که درخاک کابل وغزنه وزابل مردمان بومی تورکان توکیو ،هون
های سفید ویوچی ها حیات بسر می بردند ودرقبل ازمیالد یک قبیله از آن تورکان تا شصت
نسل حکومت کردند .
دوم  :دیگراینکه درکجا ودرکدام سند مردم خانه بدوش پشتون  ،بلوچ ونورستانی را که درکابل
بسرمیبردند  ،دیده اند  ،وقتیکه آنها درکابل حیات بسرمیبردند  ،پس چرا آنها باید خانه بدوش
گفته شوند " واین نوشته شان نیز دورازحقیقت وبدون سند می باشد.
آقای فرهنگ میگوید " درآن هنگام اقوام دیگری هم درخراسان زیست میکردند  ،ازبقایای
مهاجمان سابق بودند  .جناب فرهنگ بنا برعلتی ویا بدبینی نام مهاجمین را ذکرنکرده است ،
اولتر ازهمه اینکه کابل و زابل وغزنی شامل ملک خراسان نبود  ،وآن مناطق زیاد تر مربوط
خاک هندوستان بشمارمی آمد  .واگرآنها که منظورش تورکان می باشند ازبقایای مهاجمان
سابق باشند  ،بازهم قدامت آنها را بسیار قدیم ثابت مینمایند  .اما به هررنگی تورکان مهاجم
ویامقیم کابل باشند  ،از آنهادرتمام تواریخ نامبرده شده است ولی ازآریایی ها بدون جناب
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فرهنگ درکدام تاریخی آورده نشده است  ،وجناب فرهنگ این جمله را خالف واقعیت تاریخی
آورده است  ،با آنکه درسطورپیش آوردیم که ازموجودیت آریایی نمتوان انکارکرد،
مگربااسناد.
ما وقتیکه خراسان میگوییم تنها والیات هرات  ،مشهد ونیشاپورمی باشد وسرحدات خراسان
زیاده تر تحریف ودورازواقعیت های تاریخی می باشد  ،نوشتۀ ما برعلیه کدام قوم وقبیله نمی
باشد بلکه  ،امید است  ،دانشمندان بدون احساسات باید مسایل را تحلیل وتجزیه نمایند وکلمۀ
خراسان به هیچ قومی هم ارتباط نمیگیرد .
درجواب آقای عالمه حبیبی باید احتراما عرض گردد  ،که آنها جواب سوال خود را در ملحقات
کتاب طبقات ناصری منهاج سراج جوزجانی نوشته اند وگفته اند که لفظ " خان " تورکی
میباشد.
جای تامل وپریشانی است که استاد ازخینچل  ،خن تما ساخته  ،وقطعا آن کلمه به این
تصوراستاد حبیبی رابطه نمی یابد .
یک موضوع استاد حبیبی قابل تایید است که بلی کلمۀ خان با مغوالن چنگیزی به خراسان
نیامیده است  ،دلیل ما و استاد حبیبی اینست که دست کم هزارسال پیش از ورود مغول کلمۀ
خان که کلمه خالص تورکی می باشد درخاک قدیم افغانستان رایج ومعمول بود وتورکی شاهان
که قبل ازاسالم وقبل از میالد درمناطق مرکزی تشریف داشتند  ،کلمۀ مذکوررا مورد استعمال
قرارداده اند .
استاد حبیبی یک گریزبسیار ،ساده که هرکس بزودی میداند که چه منظوری دارد  ،نموده
است وآن اینکه هفتالی را درمیان هاللین ابدالی ترجمه کرده وهون های سفید که ازخطای
وتورکستان چین ونسبتی به یوچی ها دارند آریایی آورده  .اوال هفتالی به ابدالی ارتباط ندارد
 ،ابدال کدام پیری بوده که فامیل احمد شاه بابا  ،معتقد آن بوده واز آن سبب ابدالی میگفته اند
 ،ازجانب دیگر ابدال کدام قومی ازپشتون ها بشمار نمی آیدوبازهون ها ارتباطی به آریایی
ندارند وباصد ها شواهد یفتلی ها ازبقایای شاهان کوشانی ویاتورکی شاهان کابل می باشند ،
درین باره رجوع شود به کتاب های تاریخچه اقوام درافغانستان وکتب معتبر امپراتوری صحرا
نوردان  ،حدودالعالم  ،تورکستان نامه وغیره.
همچنان استاد بدون کدام دلیل اصلی کلمۀ خن را مخفف خان وباز آنرا به قرن بیست بنام یکی
ازمشاهیر ارتباط داده واگرقرارباشد  ،که هرکس  ،هرکس را به هرقوم نسبت دهد  ،خیلی
آسان خواهد بود که بگوییم که شاید همان شخص معروف از بقایای تورکان ویا غلجائی بوده
که بعدا  ،پشتون شده است ،مثلیکه درحدود العالم غلجایی هاراتورک ثابت نموده وبعدا گفته
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است که به اثرقرابت ها پشتون شده اند  .وباید گفته شود که تاریخ سازی وساخته کاری نه
نان دارد ونه نام فقط یک شوق کاذب می باشد که خریدار ندارد.
ازجانب دیگر چندین بارشخص استاد حبیبی اعتراف کرده است که الویک ها  ،ازاقوام سیتی
ویوچی ها می باشد  ،ولی یکدم الویک را لویک می سازد وآنرا بصورت غیر مترقبه با
ترکیب نادرست  ،یعنی " خورد " یا تصغیر را با " بزرگ" و آنرا به قوم محترم پشتون نسبت
میدهند  ،درحالیکه شخص استاد حبیبی درصفحه ( )21چهل وهفت افغانستان بعدازاسالم یکی
از آن الویکان را بنام " لویک خانان یا خاقان " معاصرخنچیل کابلشاه حدود  092هجری
تذکرمیدهد  .ومتوجه آن نیست که خانان وخاقان اسماء خالص تورکی می باشد وازکلمۀ خاقان
بوضاحت دانسته م شود که این همه زعما وشاهان کابل نسب خطایی داردند که درتورکستان
چین فعلی پادشاهان شان را خاقان وفغفورمی نامیدند .
همچنان کلمۀ " خانان " در زبان تورکی بمعنی صدراعظم است  ،که بطورمثال میتوانیم
عبدالرحیم خان خانان  ،یعنی خان خانان یا صدراعظم دورۀ جهانگیر تیموری را درخاک
افغانستان وهندوستان بیاوریم .
درکتب تاریخ زایرین ویامحققین یانمایندگان بیرونی ها که پیش ازاسالم درکابل آمدند  ،هیچ
یک از آریایی ها درکابل ذکر نکردند  ،سونگ ین – هیوان تسنگ – وانگ هیون – هیون
تچاو -ووگنگ  ،که هرکدام سفری درکابل وماحول آن کردند  ،معلوماتی خوبی را بدست ما
بیاد گارگذاشتند.
بعد ازمحققین ویازایرین چین مورخین عرب  ،چون یعقوبی  ،بالذری  ،ابن خرداد به وغیره
تاریخ افغانستان تماس ها گرفتند ومعلومات مفید را داده اند  ،که نظریکتعداد آنها را مورخین
هموطن ما داخل تالیفات خود نساخته اند  ،واگر ساخته اند  ،چنان تخطی کرده اند که تالفی
آنرا به مشکل میتوان کرد .
مثال استاد حبیبی از زبان ابن خلکان مینویسد  " :درشرح حال یعقوب لیث مینویسد :درحدود
سیستان قبیلۀ ازترک ( شاید ترک به فتحتین باشد قبیله معروف افغانی بین غزنه وقندهار)
سکونت دارند " (ص  00افغانستان بعد ازاسالم).
بنگرید استاد حبیبی را که وی واقعا مرد دانشمند ودانایی بود ودرحالیکه تاریخ را خوب
میداندوخلج را با غلجایی با نسب شان درکتب متعدد از قبیل حدود العالم خوانده است و میداند
که آنها ازقوم خلجی وبعد ها  ،به پشتون ها وزبان پشتو ارتباط یافتند  ،همچنان تاریخ سیستان
را بخوبی خوانده ومیدانستند که شارهای سیستان واقوام سیستانی با صد روایت از بقایای
کوشان ویفتل وریشۀ شان به هون میرسد .
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پس چه ضرورت است که استاد حبیبی با همه بزرگواری کلمه ترک ( تورک ) را به ترک
یافتحین " تاء " و " را " بسازد  ،درزمان شاه صفاری اصال تره ک ها وجود نداشتند  ،تعجب
اینجاست که استاد دریکی ازنوشته های خود میفرماید که "به کلمۀ ترک بفتحین حرف هارا
زیاد ساخته است که تره کی شود " ،واینست صداقت درتاریخ نویسی .
شاهان قبل از اسالم کابل وبعد ازآن تا بابرشاه
گفته آمد که پیش از ورود اسالم دافعان اول خاک قدیم افغا نستان چه در ساحات غربی
وشمالی چون نیزک ترخان  ،یبغو ها وغیره بوده اند  ،همچنان درساحات مرکزی افغانستان
تورکی شاهان وتعدادی هم برهمن شاهان وهندوشاهان ازخاک کابل دفاع کرده اند .
اما پیش ازحکومت تورکان درکابل  ،درسال ( 331ق م ) اسکندر مقدونی درافغانستان وباری
هم از کابل به بلخ واز آنجا به تورکستان رفت ودرسال (  341ق م ) به هندوستان رفت .بعد
از وفات اسکندر به گفتۀ مرحوم غباریکی از والی های چهارگانه اسکندردرکابل واطراف آن
حکم میراند  ،ودیگردرسراسر افغانستان ووالیات اطراف آن والی ها ی یونانی حکمروایی
میکردند ودرحقیقت فرهنگ یونان بافرهنگ سرزمین ما آمیزش کرد ومدنیتی را بمیان آورد
که آنرا بنام گریک وباخترمیگویند وآثاری درزمینه بدست آمده است .
بعد از حکومت یونانی که شاید کابل یکی ازتخت نشین ها ی والیان یونانی میبود  ،واز آن
ببعد  ،آهسته آهسته – کابل شکل مرکزیت را پیدا کرده باشد  ،چنانچه که گفته آمد یکی از
والی های بقایای یونانی ها درکابل حکم میراند .
بعد ازدورۀ یونانی ها،حکومت کوشانی ها درخاک کابل بمیان آمد  ،وبگفتۀ مرحوم میرغالم
محمد غبار ":قبایل سیتی اصال درکاشغرستان ساکن وبا چین همسایه بودند  ،این ها همچنان
درحوزۀ سیحون  ،شمال بحیرۀ خزر وشمال بحیرۀ سیاه زیست میکردند وازقرن هفتم قبل
المیالد ....
تا آرال گسترش یافتند  ،کوشانی ها یا یوچیها  ،شرقی ترین قبایل سیتی است " ( ص 29
افغانستان درمسیر تاریخ )مرحوم غباربانوشتن کلمات قصار ،درحقیقت یک جهان معلومات
باارزش دارد  ،واو ازآریایی بودن کوشانی بصورت مطلق انکارکرده وگفته است که کوشانی
ها ازاقوام سیتی وبه قبیلۀ یوچی ارتباط دارند وگفته غبار را قاطبۀ مورخین تا ئید کرده اند ،
کوشانی ها از طائفۀ هون ها واز کاشغروختن تورکستان چین که اکنون به سینگیانگ شهرت
یافته  ،ظهورکرده اند .
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اولین پادشاه کوشانیها کچوالکدفیزس است که کابل را تختگاه خود قرار داد وبعد ازآن طوریکه
درتواریخ خوانده ایم مرکز عمدۀ تخت نشینی تابستانی کوشانی ها بگرام انتخاب گردیدکه آنهم
درجمع خاک کابل محسوب میگردید.
کوشانیان با یفتلیان هم قبیله ودرنژاد یکی میباشند  ،همه ازاقوام یوچی ومتعلق به طائفۀ تورک
هستند حکومت آنها تا اوایل اسالم درکابل دوام نمود .
درکتیبه ها طبق روایت استاد حبیبی درکتاب افغانستان بعد ازاسالم  ،کوشانی ها پادشاه خویش
را درکابل بنام " بیگ شاه " که درتورکی شاه بزرگ وخان است معنی میدهد  .یادکرده اند.
استاد حبیبی درمورد شاهان کابل یا کابلشاهان چنین می آورد:
" جمعی از مورخان  ،ایشان را ازبقایای کوشانو -هفتلی یاترک خوانده اند  ،ولی چون تمام
این گروه شاهان وخاندانها درکابلستان حکمرانی داشته وبمرور دهورعناصر داخلی این خاک
بوده اند  ....بعد ازتسلط مسلمانان وصفاریان پایتخت ایشان ازکابل به ویهند ( گندهارا ) کنارا
باسین هم انتقال کرده بود" (ص  12تاریخ افغانستان بعد ازاسالم ) استاد حبیبی به تائید فرمودۀ
البیرونی گفته های باال را بخاطرتورک بودن حکام کوشانی ویفتلی چنین میآورد :
" چون ماخذ مهم درین باره روایت البیرونی است بنابرین تخست ترجمۀ نوشتۀ او را درسطور
آتی میآوریم  :درکابل پادشاهان تورک حکم میراندند که اصل ایشان را ازتبت گویند ونخستین
شاه این سالله برهتگین بود  ....بعد ازآن برین سرزمین مستولی شده اند  ،که قرن ها از
حکمرانی ایشان گذشته وتا شصت نفر میرسید ومن شنیدم که نسب آنها را برد یبایی نوشته اند
که درقلعۀ نغزکوت موجود است ( )......وآخرایشان لکتورمان " (ص  10افغانستان
بعدازاسالم تحقیق استاد حبیبی ) .
چون استاد حبیبی دانشمند است  ،بناء دربعضی جایها ناگزیرتورک بودن همه شاهان کابل
وزابل  ،بامیان وغزنه وسیستان را اهل تورک واز بقایای کوشان ویفتل وهون ها وتخارها
میداند .
اسماء کابلشاهان  ،چندان بدست نیامده وطوریکه البیرونی میگوید شصت نسل حکمراندند
بعضی از نامها بدین قرار است  ،کنک – خود دویه که ( اکه )  ،سپاله پتی – پدمه وکه دیوا
( اوکه ) خنچل ولکتورمان  .طوریکه گفته آمد آخرین پاد شاه کابلستان از نسل تورکان است
.
اگرچه عالم هندی بنام رنجیت سنگه  ،کالریاکلر وزیردورکابلشاها ن را تورکی می گوید واورا
تورک گفته است  ،لیکن روایات زیاد دیگراورا برهمن وهندو میدانند  ،واوکه به اثرکودتا شاه
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کابل را از میان برد وخود برسریر قدرت بمدت کوهای نشست  ،استاد حبیبی از زبان هودیواال
میآورد که کالر عبارت از سپاله پتی میباشد که قبال نام اورا درجمع تورکی شاهان ذکرنمودیم.
بعد از کالر سامنته یا سامند – کملو به بهیم  ،انند پاله  ،تررجنیانه وبهیم پاله  ،وشاید هم
(جیپال پاله ) آخرین آنها باشد که سبکتگین سرزمین کابل را فتح کرده واورا به جانب
پشاورویادورتر از آن رانده باشد .
بعدازجیپال زیاده تر حکومت ها بداخل هند بوده وکابل از آن ببعد دوباره بدست تورک ها
میآید  ،اگرچه آلپتگین حکمران مستقل غزنی بود  ،الکن اورا مرگ مهلت فتوحات نداد وبعد
ازآن  ،اسحق  ،بکاتگین  ،پیری تگین – قراتگین وبعد ازآن سبکتگین (سیویکتگین ) پادشاه
شدند و جمله بر کابل زمین حکمرانی مینمودند  .تورکانیکه درکابل وحوالی آن پیش از آلپتگین
پادشاهی کردند  ،مدت حکومت شان بیش ازهزارسال می باشد  ،وکابل بعدازآلپتگین تا زمان
آخرین شهنشاء تیموری یا بعبارۀ دیگر بابری های هند که جمله تورک بودند  ،بمدت دست کم
هفتصد سال دیگر حکمروایی نمودند  ،پس میتوان گفت که باشندگان بسیارقدیم کابل یکی هم
مردمان تورک بوده اند  ،وتورکان هزاره شامل آن میباشند .
طوریکه درسطورباال ذکرگردید  ،برهمن شاهان ویاهندوان درساحۀ کابل با تورکان حکومت
کردند وآخرین پاد شاه هندو  ،بوقت ظهورسبکتگین بطرف ویهند رفت وکابلستان  ،یکی از
ضمایم پایتخت غزنی گردید ودر زمان سلطان محمود کبیرکه وی ازطائفۀ قرلوق تورک
میباشد  ،جیپال وحکومتش ازمیان برده شد .
درزمان حکومت مغل که درحدود صد سال درتورکستان  ،افغانستان وایران حکومرانی نمودند
 ،کابل یکی از مراکز مهم آنها بشمار نمی آید  ،درفصل صاعقۀ چنگیزمرحوم غبار ،حتی نام
کابلستان ذکرنشده ولی بهرصورت دراواخرحکومت مغل دو نفر مغولی بنام های آق بوقا
وپوالد بوقا درباالحصارکابل به اتفاق هم حکومت میکردند وشاید هم برادران بودند که ساحۀ
کابلستان را خان بزرگ بآنها داده بود .
امیرتیمورکه ازشهر کش سمرقند ودر اواخرحکومت مغول ها ظهورنموده بود  ،با امیرحسین
مغولی کابل را کشودند  ،ودرزمان امیرتیمور ،کابل بمانند دوران مغول ها چندان ازشهرت
زیاد برخوردارنبود .
اگرچه امیرتیموردرتاریخ معلومات کافی داشت  ،تختگاه کوشانیان را دربگرام ودوران جنگ
های اعراب را با تورکی شاهان وهندوشاهان کابل واز باحصار که آنرا فتح کرده بود و
دیوارهای کوه های شیر دروازه وآسه ماهی ومعابد آنجا معلومات کامل داشت  ،مگر ،مرکز
عمدۀ خود سمرقند را قرارداد ودر طول عمر مصروف جنگ وفتوحات بود  .البته بدوران
اوالدۀ تیموریان  ،والی ها درکابل وجود داشتند  ،دروقت شاهرخ میرزا ولد امیرتیمورکه
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پادشاهی اش را درهرات تاسیس کرده بود  ،برادرش میرزا پیر محمد جهانگیردرکابل منحیث
پادشاه ویاحاکم  ،فرمانروایی میکرد  ،وبعد ازپیرمحمد فرزند او بنام قیدو درکابل حکومت
کرد .بعدازمیرزا قیدو  ،شاهرخ میرزا فرزند اورا بنام میرزا مسعود  ،در راس حکومت کابل
مقررنمود  .چون میرزا مسعود شخص بد سلوک بود  ،لذا چندی بعد برادرش میرزا
قراجاردرحکومت کابل تعیین گردید.
دروقت شهنشاهی میرزا ابوسعید  ،بن سلطان محمد میرزا بن میران شاه بن امیرتیمور،
عمرشیخ فرزند میرزا ابوسعید حاکم کابل مقرر گشت وبعد ازآن میرزا ابوسعید حکومت کابل
را به فرزند دیگرش بنام میرزا الوغ بیک تفویض نمود .
اگرچه کابل پیش از حکومت میرزا الوغ بیک منطقۀ جنت نشان وزیبا وخوش آب وهوا بود
ولی درزمان میرزا الوغ بیک  ،او کابل را به ماهیت اصلی اش شناخت  ،وسعی بلیغ نمود
که کابل را آباد  ،سرسبز وشهرزیبا بسازد  ،وی باغهای زیادی ساخت  ،جوی بزرگ طرف
ویسل آباد کند وپغمان را  ،اوشناخت وبفکر ساختن یک منطقه تفرجگاه در آن جا شد  ،گویا
پغمان را که میرزا الوغ بنام پمقان یاد میکرد  ،باراول او شهرت داد وبرآن توجه خاص گردید
.
درزمان میرزا الوغ بیک  ،میرزا ویس الدین اتکه  ،درکارهای عمرانی  ،کارهای فوق العاده
انجام داد  ،جوی بزرگی که بطرف غرب کوه شیر دروازه که از باغ بابرشاه میگذرد محصول
دست میرزا ویس الدین است که درزمان میرزا الوغ بیک عم بابرشاه احداث شده است  ،کتیبۀ
ذیل را که مرحوم استاد احمد علی کهزاد درکتاب " باالحصار" آورده در آن باره چنین آورده
:
بسم هللا الرحمن الرحیم  ،الحمد هلل والسالم علی عباده الذین اصطفاء اما بعد  ،بیرون آورد
جویی ویس اآلباد را حفر کرد حوض واین مسجد تهنیت آباد را درشهورسنه سبعین وثمان
مائه  ،ووقف کرد امیرمعظم امیر وایسل الدین امیر مغول اتابک سلطان زادۀ عالمیان سلطان
الغ بیک این بیک ابن سلطان اعظم ابوسعید کورگان خلد هللا ملکهما " (ص  44باالحصار)
.
شادروان کهزاد درزیرکتیبه می آورد که  " :کتیبه امیرویسل الدین امیرمحمد مغل  ،اتابک الغ
بیک ابن ابوسعید کورگان که از ویسل آباد کشف شده ودرموزیم کابل موجود است ".
ویسل آباد هنوزهم وجود دارد ومردم کابل  ،گاهی اشتباها آنرا واصل آباد میگویند که نادرست
است  ،وطوریکه گفته آمد  ،کابل از قدیم االیام خطۀ جنت نشان بود  ،اما  ،کابل را باراول
میرزا الوغ بیک بصورت درست شناخت وبا اتابیک یا اتکه خود  ،کارهای بسیار بنیادی نمود
وچنانچه تا سالهای کنونی ازعمرانات آنها استفاده میگردد.
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درآغاز میرزا الوغ بیگ درکابل منحیث حکمران کارکرد  ،بعدازواقعۀ امیربابای کابلی ،
پادشاه کابلستان بود  ،واین پادشاه بافرهنگ  ،بمانند پسر عمویش سلطان حسین بایقراء درهرات
کابل را مرکز هنری ساخت  ،بسیاری ازیادگارهای  ،مثل باغها  ،مساجد  ،جوی ها وغیره
یادگارهای ازهمین میرزا الوغ بیک میباشد.
استاد علی احمد کهز اد میفرماید  " :مدت سی وهفت سالیکه میرزا الوغ بیک بشمول مدت
کوتاه حکمرانی عمرشیخ میرزا پدربابرشاه  ،دورۀ حکمرانی وسلطنت الغ بیک درکابل
طوالنی بوده و به همین جهت خاطرات عمرانی وآبادی های او درکابل ومضافات شهر خیلی
زیاد است درمضافات شهر کابل میتوان ازعمارات او درتیبه اسم برد "( ص . )31
استاد کهزاد درخصوص " تپه " شرح نداده ونگفته است که " تپه " درکجای شهربوده است .
بگمان اغلب " تپه " باید باال حصار موجوده باشد  ،زیرا کلمۀ " تپه " تورکی بوده ومعنی "
باال " را میدهد وبعدا بفارسی آنرا " باالحصار" گفته اند  ،که کامال موضوع درآن صدق
میکند .
جناب استاد کهزاد ازکتاب بابرنامه درکتاب تالیفی خود باالحصار  ،نظربابرشاه را دربارۀ
جوی ونهرطویل دورۀ عم خود میرزا الوغ بیک ابن میرزا بوسعید سلطان چنین میآورد" :
کشیدن نهر باال  ،جوی را که ازحدود ریشخورسرچشمه گرفته وبه باال حصار منتهی میشود
به عصر عم خود الوغ بیک به میرزا ویس اتکه نسبت میدهد  ،چنانچه میکوید :دردامنۀ این
کوه باغات است درزمان عم من الوغ بیک میرزا ویس اتکه دردامنۀ این کوه یک جوی
برآورد  ،باغاتی که درین دامنه است  ،تمام به این جوی معمور است " (ص ) 31
بعد ازوفات میرزا الوغ بیک درسال  911هجری که درکابل صورت گرفت  ،فرزند او بنام
میرزا عبدالرزاق بجایش نشست  ،چون میرزا عبدالرزاق خورد سال وکسی دیگری درادارات
بااوهمکاری میکرد،که مردم از آن دل خوشی نداشتند  ،بنابران محمد مقیم خان ارغون
پسرذوالنون ارغون  ،کابل را تصرف نمود وتختگاه کابل مربوط او گردید  ،وگویند که مقیم
خان ارغون از احفاد چنگیزخان مغول بود .

28
کنشکای کبیرمتولددرکابل
وشهنشاء بزرگ افغانستان و
هندوستان .
نقاش  :ع شهرانی

کوشانشاه کنشکای کبیرامپراطورمقتدر
کوشانی افغانســـــــــــــــــــــــــــتان .
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بقرار روایات تاریخی این باال حصارکابل  ،درزمان یفتلی ها آباد شده است ودر
درزمان امپراطوری تیموریان هند  ،توسط میرزا کامران فرزند بابرشاه ترمیم و
مستحکم تر ترمیم شده .
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فاتحان کابلســـــــــــــــــــــــــــــــتان
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دربارۀ شهریاران غزنی کتاب ها  ،رساالت ومقاالت زیاد نوشته شده است  ،موسس سلسلۀ
غزنویان آلپتگن می باشد وبعد از سبکتگین اوالدۀ او بشمول سلطان محمود کبیرحکومت نموده
اند  ،سبکتگین فاتح کابل است  ،از آنرو تنها سوانح اورا درینجا می آوریم  ،این مقاله دریکی
ازشماره های مجلۀ پیمان بقلم مولف این کتاب بچاپ رسیده بود:

شرح احوال امیرناصرالدین سبکتگین
دربارۀ آل سبکتگین کتب معتبر وموثق زیاد است  ،ازجمله طبقات ناصری منهاج سراج است
که بگفتۀ خودش ازطریق امام عبدالخالق به خاندان غزنوی ها می پیوندد  .تاریخ دیگری که
بسیارمهم است وبه درباراوالدۀ سبکتگین تحریر یافته است عبارت از تازیخ بیهقی است که
توسط دبیر مشهورآل غزنه خواجه ابوالفضل بیهقی محمد بن حسین بیهقی ( 211-440هجری
) نوشته شده  ،عبدالحی حبیبی گردیزی بن ضحاک هم کتابی دارد به اسم " زین االخبار " که
به دوران شاهان غزنی یا آل سبکتگین تحریر یافته است والبته کتب معتبر دیگری وجود دارد
به مانند نوشته ادموند باسورث وغیره که هرکدام بذات خود شرح وبسطی دربارۀ آن خاندان
دارند .
یکی ازکتب معتبر وبسیارمهم دیگربنام " جامع التواریخ " می باشد که به توسط خواجه رشید
الدین فضل هللا وزیر همدانی تحریر یافته است که دانشمند محمد دبیر سیاقی درپیش گفتارکتاب
جامع التواریخ به نقل از کتاب " تاریخ مغول " ارزش این کتاب را چنین میآورد:
" عظیم ترین شاهکارتاریخی است که در عصر مغول در ایران برشتۀ تالیف آمده
وازبزرگترین آثار ادبیات ایران وازمهمترین تواریخ عالم است ومجموعۀ بزرگیست ازتاریخ
عمومی غازان خان واولجایتوخان که تحت اشارۀ وزیر دانشمند بزرگی چون رشید الدین فضل
هللا همدانی فراهم آمده است  ( ".ص  9جامع التواریخ ) .
درکتابیکه محمد دبیرسیاقی مقدمه وحواشی داده واصل آن رشید الدین است  ،رشید الدین فضل
هللا دربارۀ تواریخ انساب واحوال امیر ناصرالدین سبکتگین ومبداء دولت او چنین میآورد" :
پیش ازاین درتاریخ اغوزپسر دیپ یاوقوی آمده است که اوالد واعقاب او بطنا بعد بطن پادشاه
بودند  ،تابه زمان رسالت ومبعث سید المرسلین وخاتم النبیین محمد (ص ) طغرل به شهر مرو
مدت بیست سال پادشاهی کرد وبعد ازوفات او توقاق بجای او بنشست وهفت سال او نیز
پادشاهی کرد ومعاصرصحابه بود ( رض ) چون وفات یافت دوقوریاقوی را به پادشاهی
برداشتند او دوازده سال تمام پادشاهی کرد ،بعد ازحادثۀ او سامان یاوقوی یعنی اصیل زاده
را به پادشاهی برداشتند به والیت ماورالنهرو او آنست که تازیکان او را سامان خدا گفتند که
پدرجمله سامانیان است بعدازاو اغم یاوقوی را پادشاهی دادند وبعد از او کوکم یاوقوی پادشاه
شد  ....کوکم یاوقوی گفت اینجاهم بدان راه بگرد واو مدت بیست سال پاد شاهی کرد ازناگاه
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وفات یافت  ،سرنک برادر را درتابوت یکسال درخانه نگهداشت به بهانۀ بسیاری  ،وخود
برکارایستاده بتمشیت امورملک وتنسیق پادشاهی اشتغال می نمود  ،بعد ازیکسال امراء جمع
شدند وباسرنک گفتند  :اگربرادرت زنده است او را بما بنمای واگرگذشته است تا چند پنهان
داشتن ؟ توخود بر تخت نشین  ،سرنک بگریست وگفت برادرم یکسال است تا گذشته است
وچون ما را خصمان ملک فراوانند پوشیده میداشتم بعد از آن برادر را بیرون آورد وبخاک
تیره بسپرد وخود به پادشاهی بنشست ومدت ده سال سروری کرد وچون وفات یافت پسرش
سبکتگین را به پادشاهی قبول نکردند واو ترکی بود که از آثارنجابت وشهامت درشمایل او
روشن وپیدا ودالیل یمن وسعادت درحرکات وسکنات او هویدا :از استخوان قاینی از نسل
دیب یاوقوی که نوادۀ اغوز بود  .درعهد سلطنت منصوربن نوح سامانی به حجابت ابواسحق
آلپتگین صاحب جیش خراسان موسوم شد "  ( .ص  2-4جامع التواریخ رشیدی ) .
ازنوشتۀ رشیدالدین فضل هللا دانسته میشود که سامان یاقوی ابواآلبای آل سامان که بعد ازقوت
دوقوریاوقوی به پادشاهی رسیده از نسل ونسب اغوزخان میباشد وسبکتگین نیز در ریشه با
این خاندان رابطه دارد .
دربسیاری جایها پدر سبکتگین را جوق گفتند ورشید الدین پدراورا سرنک می آورد که شاید
هردو نام  ،نام یک شخص باشند وبگونۀ دیگر آورده باشند  .واینک می پردازیم به اینکه
چگونه غزنی مرکزمهم امپراتوری غزنویان گشت وسبکتگین چطوربر سریر قدرت می نشیند.
آلپتگین یکی از سپهساالران بزرگ آل سامان همیشه درآرزوی آن بود که اگربتواند درمقابل
کفارغزا نماید او بخاطر اینکه درباریان سامانیها یک جوان خورد سال برتخت نشانده بودند ،
خوشبینی نشان نداد و پادشاه جدید سامانی بروی بر آشفت ودرموضع بلخ بر علیه این
سرداربزرگ ترک یعنی آلپتگین لشکرکشید ،ودرمقابل آلپتگین نیز صفوف لشکر خویش را
بیاراست ودرنتیجه بخت بر آلپتگین روی آورد وبعد ازکامیابی آلپتگین گفت که باقیماندۀ عمر
خویشرا در غزا باهندوان سپری مینماید ودرین مدت آلپتگین روی به ملک غزنین نهاد " در
راه دو سه شهروقصبه را بگرفت ودر راه که میرفت عدلی بنیاد کرده بود همچنین نوشیروان
عادل  ،وهیچکس را در لشکر او زهره نبود که پره ای کاه از دیهی بی قیمت بستندی وبر در
غزنین فرود آمد و ( در ) ملک غزنین کافری بود  ،نام او اریک وبترسید  .در روز اول بنیاد
جنگ با آلپتگین گفت مرا باتو کاری نیست من به هندوستان میروم  ،او گفت ترا راه ندهم و
ترا بگیرم  ....آلپتگین نیز در ایستاد وبمدتی نزدیک تمامت شهروحصار وباره وقلعۀ غزنین
مستخلص گردانید  ....وایشان بقتل آمدند و آلپتگین در ممالک غزنه وکابل وآنطرف نیک
متمکن شد وخیلی والیات بر ممالک غزنین افزود وبنیاد پاد شاهی کرد ووخزانۀ بسیار گرد
آورد و اورا سپاهی بسیار جمع شد وسیرتی نیکو داشت وسبکتگین را مقدم دویست غالم کرده
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بود  ....وچون عمرآلپتگین به هشتادوپنج رسید  ،اثر مرگ بیافت  ( "...ص 41و  40مجمع
االنساب ) .
با اشتغال غزنین توسط آلپتگین آن سردار بزرگ اسالم  ،مرکز غزنی روزبروز شهرت می
یابد تا باآلخره بدوران محمود شهنشا ی عظیم اسالم مرکز امپراتوری بسیارباشکوه وبزرگ
شناخته میشود .
بعد از وفات آلپتگین که در مردانگی وآراستن لشکر وصف آرایی آیتی بوده است فرزندش
امیراسحق ابن آلپتگین درمسند قدرت می نشیند وبعد از وفات او یکی از غالمان آلپتگین بنام
امیربیلکا تگین مدتیرابرسریرقدرت سپری مینماید وبافوت او غالم دیگری از آلپتگین باسم
پیری تگین بمقام غزنی می نشیند .
دروقت امیرپیری تگین  ،چون اطرافیانش اورا مست شرابخوری یافتند واز طرفی هم مقام
غزنی روز بروز رونق خودرا ازدست میداد لذا مردمان ترک همه درمحضراو جمع شده
اعتراضات خویش را عرضه داشتند ولی سودی نبخشید و به همان شکلی که درخمر وشراب
عادت یافته بود دوام داد .
ناگ زیرمردمان ترک همه به اطراف ناصرالدین هللا امیرسبکتگین که او نیز از جملۀ سپه
ساالران آلپتگین بود جمع شدند واز وی خواهش نمودند تا بمقام امارت غزنی بنشیند ودر
مجمع االنساب صورت تخت نشینی او را چنین میآورد  " :وقتیکه ترکان جمع شدند ونزدیک
سبکتگین آمدند و گفتن د این پیری الیق امیری نیست و کار امارت رونق ندارد ومصلحت در
آن است که توبه امیری بنشینی  ،سبکتگین گفت شما فردا همه جمع شوید تامن بیایم وبه جمع
نصیحتی کنم باشد که ازین رای بگردد  ،ایشان گفتند چارۀ نیست از آن که تو امیرباشی ،
سبکتگین گفت این سخن میگویید که  ،ما مردمان ترکیم و دراین والیت حشمتی داریم وملوک
هندوستان ازما ترسیده اند  ،چون شنوند که ما باهمدیگرمخالف شدیم وهر روز امیری بنشانیم
 ...پس بدان قراردادند که نصیحت پیری کنند " ( ص . ) 44
اما با وجود نصیحت وخواهش مردم پیری تگین از عادت خود دوری نجست ومردم به نزد
امیرسبکتگین دو باره رفتند وگفتند که ای سبکتگین اگرتو امیری را قبول نکنی تراخواهیم
کشت .
امیرسبکتگین خواهش مردم ورعیت را پذیرفت ودل پیری تگین را نیز بدست آورد وباآلخره
درامارت غزنه بر چهاربالش تکیه زد .
زادگاه سبکتگین ترکستان وغالبا ترکستان شرقی یا اویغورستان می باشد  .درنسب ازمردمان
ترک قرلق است که اسم پدرش ( جوق ویاسرنک ) وازشخصیت های بسیار بهادرورزم
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آوربوده وبرهرقومیکه او تاخته شکست داده است  .پدر سبکتگین را مردم لقب "قرابجگم "
داده بودند ومردمان از گرفتن نام او هیبت میکردند  ،جوق یا ( قرابجکم ) ابن قرا ارسالن
ابن قرا ملت وابن قرا یغمان بوده است  ،بگفتۀ بارتولد بعضی متملقین نسب سبکتگین را یزد
گرد رسانیده اند و چنانچه ازاین خالف گویی ها محققین واستفاده جویان استفاده کرده اند
ومحمد بن علی بن محمد شبانکاره ای هم درکتاب مجمع االنساب خویش تحت عنوان پند نامۀ
سبکتگین به محمود نسب اورا تا یزد گرد رسانیده است البته بدون تردید این عاری از حقیقت
است واو یک ترک واز اهل ترکستان می باشد ومرحوم حبیبی میآورد که  " :غزنین وبست
در دست اتراک ( اسالف سبکتگین ) است " ( ص  221تاریخ ).
سبکتگین دو برادر داشته که از روی تواریخ نام آن دو را بدست داریم بنام های قدرجق ( که
درجهاد بر علیه کفاربرهبری محمود برادرزاده اش جام شهادت نوشیده ) ودومی بنام بغراجق
می باشد .
سبکتگین در آوان خورد سالی اسیر میگردد واز آن است که او را اسم غالم داده اند وی از
آوان طفولیت احساس خدا پرستی نموده  ،وبر بت پرستی نفرت نشان میداد و گویی که خداوند
به آن طفل درفطرت مفکوره اسالم را در قلبش جای داده باشد وچنانچه که خودش دروقت
اسارتش کودکی بیش نبود وچهارسال را قبل از آمدن به بخارا در اسارت سپری نمود  ،چنین
حکایت میکند  " :وآن قوم همه بت پرست بودند ودرصحرایی سنگی نهاده بودند بر مثال
آدمی وآن را سجده کردندی وهمه وقت قربانیها درپای بت کردندی وجمعیت بدان موضع
بردندی وهر روز گذرمن بدان بت بودی وهرگاه که من آن بت بدیدمی اگرچه کودک بودم
درخاطرمن بگذشتی که این مردمان برهیچند .روزی میگذشتم از ان رودکانیها ونجاستها که
از قربانیها افتاده بود برگرفتم وهمه درآن بت پیچیدم وهمه را به وحل وسرگین بیالودم  ،بادل
گفتم اگراین سنگ را خاصیتی هست مرا ازآن سنگ چه مکروه رسیدی  ،علی هذا روز
دیگرآن مالعین بیامدند وتعجب کردند گفتند که را زهره بوده است که باخدای ما چنین کرده
؟ من ایستاده بودم وهیچ نمیگفتم " ( ص 41و  44مجمع االنساب ).
زمانیکه سبکتگین این عمل را انجام داد به شغل چوپانی مشغول وطبق سنت بزرگان
دین از آن صغرسن ازبت ها نترسید وازعقیده بر آنها بهراسید .
بعد ازدورۀ اسارت سبکتگین را به بازار بخارا می آورند واورا به نصرچاچی
میفروشند .درکلمۀ (چاچی ) و ( حاجی ) بقول مورخین اختالف است و ( چاچ ) اسم قدیم
تاشکند میباشد  .بهرصورت سبکتگین از فامیل نصرچاچی و یا ( حاجی نصر یانصرحاجی )
درخاطرات خود خوشی نشان میدهند وبفاصلۀ مدتی سبکتگین را امیر آلپتگین درنیشا پورمی
خرد وبعد از آن لیاقت وکاردانی ورشادت وجالدت او ورد زبانها میشود وروز بروز کار
اوباالرفته باآلخره طوریکه گفته آمد بمقام امارت میرسد وغزا را برعلیه کفارپیش میبرد.
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درآغاز ارتباط سبکتگین با آلپتگین  ،آلپ تگین او را درس های عسکری میدهد وبااو
عالقمندی زیاد نشان داده وگویند که دخترخویش را نیز درنکاح او درآورده بود وناگفته نماند
که محمود بزرگ ازخانم زابلستانی سبکتگین میباشد ونه ازدخترآلپتگین واز آنست که محمود
آن قاید بزرگ اسالم را " محمود زاولی " گویند .
سبکتگین چه دروقت حیات آلپتگین به امر پادشاهان سامانی و چه بعد از آن جنگ ها
و غزاها بسیارکرده و موفقیت های بزرگی بدست آورده است  .جنگ های باجیپال هند وشاه
هند که ازجنگ های بسیار مشهوراست انجام داده  ،چنانچه در جنگ باجیپال هند در مجمع
االنساب آمده  " :وتمامیت آن نواحی را غارت کرد ومال غنیمت آورد وزن وفرزند شان برده
کرد وشحنۀ خود بنشاند وبقایای مردم را مسلمان کرد  ( " ....ص  ) 20ودرجنگ دوم
سبکتگین برعلیه پادشاه هند فرزند او محمود سپاهساالری لشکر را بدست داشت که شجاعت
محمود درین جنگ ورد زبانها میشود .
جنگ دیگری را که سبکتگین به سال (  ) 442با ابوعلی انجام داد بگفتۀ عبدالحی
گردیزی در زین االخبار به نسبت غلبۀ او بر ابوعلی امیررضی نوح او را لقب " ناصرالدین
والد وله " بداد و اما درطبقات ناصری منهاج سراج در خصوص لقب او چنین می آورد:
" وامیربخارا به تخت بازفرستاد ودرعهد اوکارهای بزرگ برآمد ومادۀ فساد باطنیه ازخراسان
قلع کردودرشوال سنه اربعه وثمانین وثلثامه امیرمحمود را سپه ساالری خراسان دادند وسیف
الدوله لقب شد وامیرسبکتگین را الناصرالدین هللا لقب شد وابوالحسن سیمجور را دفع کردند و
خراسان صاف شد ازخصمان ایشان " ( ص  441طبقات ناصری ) .
درکتاب کلیات عالمه اقبال آقای احمد سروش ازنقل میآورد که  " :وسبکتگین بعد
ازآنکه بسیارکارهای بزرگ کرده بود ومصاف های بسیارکرده ولشکرهای گران شکسته
ووالیت های بسیار گشوده دردیارهند از خلیفۀ بغداد او را ناصرالدین لقب آمد " (ص 00
کلیات اشعارفارسی اقبال ) .
سبکتگین درکیاست وفراست وکاردانی از آوان بردگی تادم مرگ کارهای خوب
واسالمی انجام داده است وتاجائیکه بر او گویند  " :وسبکتگین هرتدبیری وتاختنی که میکرد
صواب میآمد " ( ص  00کلیات اشعارفارسی اقبال ) .
هرکتاب تاریخ را که نگاه میشود  ،دربخش سبکتگین  ،نویسندگان اورا بنام نیک یاد
کرده اند و چنانچه که ابوالفضل بیهقی او را درهمه جا " امیر عادل سبکتگین " میگوید.
ازخوبی ها وبزرگی های امیرسبکتگین بعضی مورخین چنین میآورند  :بیهقی گوید  " :ایزد
عزذکره چون خواست که دولت بدین بزرگی پیدا شود بروی زمین  ،امیرعادل سبکتگین را
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ازدرجۀ کفربدرجۀ ایمان رسانید ووی رامسلمانی عطا داد وپس برکشید تا از آن اصل قویتر،
بدان شاخهای اسالم را بیاراست وقوۀ خلفای پیغمبراسالم درایشان بست تاچون نگاه کرده اید
محمود ومسعود رحمت هللا علیها در آفتاب روشن بودند " ( ص  009تاریخ بیهقی ) .
درطبقات ناصری منهاج سراج بدین مضمون اورا می ستاید  " :امیرسبکتگین مرد
عاقل وعادل وشجاع ودیندارونیکوعهد وصادق قول وبی طمع از مال مردمان ومشفق بر
رعیت ومنصف بود وهرچه درامر او ملوک از اوصاف حمیده بباید  ،حق تعالی جمله او را
کرامت کرده بود " ( ص  444طبقات ناصری ) .
احمد سروش ازنقل قول درکتاب عالمه اقبال میآورد  " :دیگری گفت  :سبکتگین به
هشیاری ومبارزی ومروت وسخاوت ونان دادن ومراعات مردم کردن وخوش خویی
وخداترسی ونیک عهدی او را هیچ چیز درنمیابد " ( ص  00کلیات اشعال اقبال ).
شبانکاره ای میآورد که  " :کارسبکتگین چنان بزرگ شد که پادشاه خراسان محتاج
اوشد چنانکه درذکرسامانیان گفته شد و سبکتگین را به بخارا طلب کردند وبرفت بایست
هزارنفر خیاره و ( " ....ص  22مجمع االنساب ) .
امیرسبکتگین را بقرار روایات بسی کرامت ها بوده که خداوند بوی ارزانی نموده
وطوریکه گفته آمد اومرد تقواوزهد وضمنا شخصیت مبارزاسالمی که غزا را پیشۀ خود
ساخته بود وبسا محالت افغانستان کنونی وخارج از آنرا به اسالم دعوت نمود واوهم داهی
بود وهم داعی .
سبکتگین درعدالت به هیچکس رحم نمیکرد ولحاظ دوستی ویاخویشاوندی را برحق
ترجیح نمیداد  .چنانچه که محمود فرزند دلبند خود را مدت هشت ماه بزندان انداخت .
ازتوصیف های بسیاری که مورخین دربارۀ او گفته اند میگذریم وتنها دو داستان او را
طورنمونه میآوریم  ،گرچه این دو داستان را دانشمند احمد سروش درکتاب عالمه اقبال
الهوری اقتباس نموده ولی ما راسا این دو حکایت را ازکتاب بیهقی نقل مینماییم :
داستان اول  .... " :وبسیارصدقه فرمود درویشان را وپس ( از ) نماز دیگربرنشست
ودر آن صحراهای می گشت وهمه اعیان باوی  .وجای جای دران صحرا ها افراز ها وکوه
پایه ها بود  ،پارۀ کوهی دیدیم  ،امیرسبکتگین گفت یافتم واسپ بداشت وغالمی پنج وشش را
پیاده کرد وگفت فالن جای را بکاوید  ،کاویدن گرفتند ولختی فرو رفتند میخی آهنین پیدا آمد
سطبرچنانکه ستورگاه را باشد  ،حلقه ازاو جدا شده برکشیدند  ،امیرسبکتگین آنرا بدید ازاسپ
فرود آمد بزمین وخدای را عزوجل شکرکرد وسجده کرد وبسیارگریست ومصالی نماز
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خواست و دورکعت نمازکردوفرمود تا این میخ برداشتند وبرنشست وبایستاد  ،این بزرگان
گفتند این چه حال است که تازه گشت ؟ گفت قصه یی نادراست بشنوید :
پیش ازآنکه من بسرای آلپتگین افتادم  ،خواجه یی که از آن او بودم مرا وسیزده یارم
را از جیحون بگذرانید وبه شبرقان آورد واز آنجا به گوزگانان وپدراین امیر آنوقت پادشاه
گوزگانان بود  ،مارا به نزدیک او بردند هفت تن را جزازمن بخرید ومرا وپنج تن را
اختیارنکردوخواجه از آنجا بسوی نیشاپورکشید وبمروالرود وسرخس چهارغالم دیگررا
بفروخت من ماندم ویاری دو  ،ومراسبکتگین دراز گفتندی وبقضا سه اسپ خداوند درزیرمن
ریش شده بود  ،چون بدین خاکستر رسیدیم اسپ دیگرزیر من ریش شد وخداوندم بسیار
مرابزده بود وزین برگردن من نهاده  ،من سخت غمناک بودم از حال وروزگارخویش وبی
دولتی که کس مرانمی خرید وخداوندم سوگند خورده بود به نیشاپورپیاده برد وهمچنان برد ،
آنشب باغمی سخت بزرگ بخفتم  ،درخواب دیدم خضررا علیه السالم  ،نزدیک من آمد مرا
پرسید وگفت چندین غم چرا میخوری ؟ گفتم ازبخت بد خویش  ،گفت غم مداروبشارت دهم
تراکه مردی بزرگ وبانام خواهی شد  ،چنانکه وقتی بدین صحرا بگذری با بسیارمردم محتشم
وتو مهتر ایشان  ،دل شان داروچون این پایگاه بیافتی باخلق خدای نیکویی کن وداد بده تاعمرت
دراز گردد ودولت برفرزندان تو بماند  ،گفتم سپاس دارم  ،گفت دست مرا ده وعهد کن  ،دست
بدو دادم وپیمان کردم دستم نیک بفشرد وازخواب بیدارشدم وچنان مینمود که اثرآن افشردن
بردست من است  ،برخاستم نیم شب غسل کردم ودرنماز ایستادم  ،تارکعتی پنجاه کرده آمد
وبسیاردعا کردم وبگریستم ودرخود قوتی بیشترمیدیدم  ،پس این میخ برداشتم وبصحرا بیرون
آمدم ونشان فرو بردم  ،چون روز شد خداوند بارها برنهاد ومیخ طلب کرد نیافت  .مرا
بسیارزد بتازیانه وسوگند گران خورد که به هربها که ترا بخواهند خرید بفروشم ودول منزل
تا نیشاپورپیاده رفتم  ،وآلپتگین به نیشاپوربود بر سپاه ساالری سامانیان با حشمتی بزرگ ومرا
با دو درهم بدو فروخت " ( ص  400 -402بیهقی ) .
قصۀ دوم  " :پیشتر از آنکه من به غزنین افتادم یک روز برنشستم نزدیک نمازدیگرو
به صحرا بیرون رفتم به بلخ وهمان یک اسپ داشتم وسخت تیزتک و دونده بود  ،چنانکه
هرصید که پیش من آمدی باز نرفتی  ،آهویی دیدم ماده وبچه باوی اسپ را برانگیختم ونیک
نیروکردم وبچه ازمادرجداماند وغمی شد  ،بگرفتمش وبرزین نهادم وبازگشتم و روز نزدیک
نمازشام رسیده بود  .چون لختی براندم آوازی بگوش من آمد  ،بازنگریستم مادربچه بود که
بر اثرمن میآمد وغریوی وخواهشکی میکرد  ،اسپ برگردانیدم بطمع آنکه مگروی را
نیزگرفته آید وبتاختم  ،چون باد ازپیش من برفت بازگشتم ودوسه بارهمچنین می افتاد واین
بیچاره گگ میآمد ومینالید تا نزدیک شهر رسیدم آن مادرش همچنان ناالن – ناالن میآمد  ،دلم
بسوخت وباخود گفتم ازاین بره چه خواهد آمد  ،برین مادرمهربان رحمت باید کرد  ،بچه را
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به صحرا انداختم سوی مادربدوید وغریو کردند وهردو برفتند بسوی دشت ومن بخانه رسیدم
شب تاریک شده بود واسپ ام بی جوبمانده سخت تنگ دل شدم وچون غمناک دروثاق بخفتم
 ،بخواب دیدم پیر مردی را سخت فرهمند که نزدیک من آمد ومرامیگفت " یا سبکتگین بدانکه
آن بخشایشی که بر آن آهوی ماده کردی وآن بچگک بدو باز دادی واسپ خودرا بی جویله
کردی ما شهری را که آن را غزنین گویند وزاولستان به تو وفرزندان تو بخشیدیم ومن رسول
آفریدگارم جل جالله وتقدست اسماوه والاله غیره " من بیدارشدم وقوی دل گشتم وهمیشه از
این خواب همی اندیشیدم واینک بدین درجه رسیدم ویقین دانم که ملک درخاندان وفرزندان
من بماند تا آن مدت که ایزد عزذکره تقدیرکرده است " ( ص  401 -409بیهقی ).
امیرسبکتگین ( رح ) باآلخره بعد از شهامت های زیاد  ،غزا وقیادت های اسالمی
ودعوت ها بمانند داعی بزرگ اسالم  ،مبارزات وعدالت خواهی وحق پسندی بسال (441
ق) وفات می یابد وازوی چهارپسر باقی میماند بنام های  :اسمعیل  ،محمود  ،نصر ویوسف
وچنانچه درخصوص محمود گفتیم از خانم زاولستانی او تولد یافته " ودختر رئیس زاولستان
را بزنی کرد ومحمود از این بزاد و از این معنی اورا زاولی گفتندی " ( ص  00کتاب عالمه
اقبال ) .
پس امیرسبکتگین ( رح ) موسس سلطنت غزنی ویا ابواالبای سالطین غزنوی میباشد
وجناب آقای احمد سروش چه خوش گفته بود تحت عنوان " شهسوارجاوید " :
" اینگوشه ای ازسرنوشت شاهان غزنه  ،معصومیت  ،جوانمردی  ،وفاداری  ،ساده دلی ،
سوابق بندگی وفرودستی آنها بود که قرنها پیش مردی چون خواجــــه نظام الملک نگاشــــته
است  " :محمود بت شکن بزرگ  ،فاتح سومنات غازی مشهورومومن دنیای اسالم ونخستین
سلطان بعد ازاسالم وناصردین هللا بود  .سلطان رسمی سنایی وعطاروموالنا جالل بود ،
یوسف اسالم بود که ازچاه غزنین بدرآمد " وحقا که همو موسس پاکستان واحدی که بزودی
پیداخواهد آمد " ( ص  09عالمه اقبال ) .
درسال وفات سبکتگین مورخین متفق القول اند اما درعمرومدت امارت او اختالف
دارند  .یکی حکومت او را بیست سال  ،دیگری بیست وچهاروغیره گفته اند ونیزمیگویند که
درپنجاه و چهارسالگی ویا درپنجاه وشش سالگی وفات یافته است وشبانکاره ای وفات او را
چنین آورد  " :سبکتگین آن فتنۀ سیمجوریان بنشاند ورنجورشد وبازگشت وعزم غزنین کرد
بیک منز لی غزنین که رسید وفات کرد درشعبان سنۀ سبع ثمانین وثالث مائه مدت امارت
سبکتگین بیست وچهارسال بود  .وهللا اعلم باالصواب " ( ص  22مجمع االنساب ) .
محل وفات او را که دربین بلخ وغزنی رخ داده به ( دیه مدرویی ) نسبت داده اند
وصورت اصلی این محل واضح نیست  .طوریکه گفته شد  ،درمحل وفات وگوراو اختالف
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نظرموجود است  ،اما مزاری را که قابل قبول است آنست که دفن او به غزنی صورت گرفته
است وکتیبۀ ذیل را درمی یابیم :
الاله االهللا محمد رسول هللا العظمه هللا الاله االهللا محمد رسول هللا
الکبریاءهللا کل نفس ذایقه الموت ثم الینا ترجعون .
بسم هللا الرحمن الرحیم
من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیها .
االمیرالحارب االجل ابومنصورسبکتگین .
سبکتگین ( رح ) چندین فرزند داشت حسن وحسین درکودکی وفات یافتند ومحمود
ونصرویوسف واسمعیل ازوی باقیماندندکه حضرت محمود غزنوی (رح ) ازطرف
مادرمربوط میگردد به شهزاده خانم زابلی که خواتین زابلی نیز درنسب ترک بودند ودرحقیقت
محمود ( رح ) ازدوطرف پادشاه زاده بوده است وچنانچه مرحوم استاد حبیبی میگوید که
غزنین وبست در دست اتراک یعنی اسالف سبکتگین میباشد .
چون سبکتگین مرد مدبر ویک مسلمان بی بدیل بود لذا به تربیۀ اوالدهای خود سخت
میکوشید ومیخواست که فرزندانش بمانند او مجاهدین بزرگ باشند وآمال ملی ومذهبی وی را
پیروی نمایند.

فهرست مآخذ درمقالۀ امیرسبکتگین :
 -0تاریخ گردزی  ( ،زین االخبار ) عبد الحی گردیزی ( اهتمام مرحوم استاد حبیبی ) دنیای کتاب  ،تهران 0394
هجری .
 -4تاریخ افغانستان بعد ازاسالم  ،عبدالحی حبیبی  ،دنیای کتاب  ،تهران  0391هجری .
 -3طبقات ناصری  ،منهاج سراج ( تصحیح استاد حبیبی ) دنیای کتاب  ،تهران  0394هجری .
 -2مجمع االنساب  ،محمد بن علی شبانکاره ای ( به تصحیح میرهاشم محدث ) چاپخانه سپهر ،تهران  0394هجری
.
 -0کلیات اشعارفارسی اقبال  ( ،انتشارات سنایی  ،تهران  0323هجری .
 -9تاریخ بیهقی  ،ابوالفضل بیهقی ( تصحیح دکترعلی اکبر فیاض ) مطبعۀ دولتی کابل  0392هجری .
 -1تاریخ غزنویان  ،ادمون باسورث  ،ترجمۀ حسن انوشه  ،امیرکبیر ،تهران . 4042
 -4غزنویان متآخر ،کلیفردادموند باسورث  ،ترجمۀ عبدالوهاب فنایی  ،کابل  0391هجری .
MAHMOOD OF GHAZNI , FAZL AHMAD, LAHOR , 1975 -9
 -01ترکستان نامه  ،و .و .بارتولد  ،انتشارات آگاه  ( ،ترجمه کریم کشاورز) ایران  0399هجری .
 -00جامع التواریخ  ،خواجه رشید الدین فضل هللا وزیرهمدانی  ،بکوشش محمد دبیرسیاقی  ،چاپخانه کیهان  ،سال
 0334خورشیدی .
 -04سلطنت غزنویان  ،خلیل هللا خلیلی  ،انجمن تاریخ افغانستان  ،کابل . 0333
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سلطان محمود غزنوی در سال  391هجری قمری در “غزنین” یكی از شهرهای
افغانستان كه در دامنه سلسله كوههای سلیمان واقع شده است ،به دنیا آمد او شصت و
.یك سال عمر كرد و در سال  240هجری قمری در همان بالد وفات نمود
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تمثال فرخندۀ سلطان کبیر یمین الدوله محمود غزنوی ( رح )
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مینار یادگارسلطان مسعود ( رح ) درغزنی

43

سلطان رضیه پادشاه
افغانستان وهندوستان

ملکۀ افغانستان سلطانه رضیه
نمونۀ کالم سلطان رضیه :
دردهان دارم عندلیب خوش الحان
پیش من سخن گویان زاغ دردهن دارند
ازماست که برماست چه تقصیردل زار
آن کیست همانازغم بی نصیب ماست

امیرتیمورجهانگشا

ظهیرالدین محمد بابر
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تموچین ( چنگیزخان )

نصیرالدین محمد همایون
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مساجد  ،مقابر وزیارات کابل
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تاریخچۀ مختصرمسجد مبارک پل خشتی
دریکی ازمجله های لمردرکابل شخصیت شناخته شدۀ مطبوعات  ،جناب پاینده محمد
کوشان معلوماتی دربارۀ مسجد پل خشتی بچاپ رسانیده بود  .برای اینکه زحمت آن جناب
بخاطر خدمت به فرهنگ وتاریخ کابل احترام گردد  ،مقالۀ را عینا اقتباس مینمائیم :
" جوان منورودانشمندی که از جبینش نورمسلمانی هویدا بود مقالۀ شماره اول مجلۀ
لمررا در مورد مسجد شاه دوشمشیره مطالعه کرده وازینجانب نظر به کبر سنی که دارم راجع
به سوابق مسجد مبارک پل خشتی معلومات خواست که اینک مختصرا تقدیم میشود:
حقیقت اینست که مسجد پل خشتی سوابق طوالنی دارد وحتی اختالف بین مسجد شاه
دو شمشیره ومسجد پل خشتی موجود است  ،یعنی بعضی باین عقیده اند که نخستین عبادتگاه
مسجد پل خشتی است ولی قراریکه شاغلی صابر هروی دالیلی آورده معلوم است که
اگرنخستین عبادتگاه مسجد شاه دوشمشیره باشد بیگمان مسجد پل خشتی دومین عبادتگاه خواهد
بود  ،شاید محققین ومتتبعین محترم ما در مورد روشنی بیندازند .

امااینجانب میتوانم از هفتاد سال قبل چشم دید خودرا راجع باین مسجد بزرگ وعظیم
کابل تقدیم کنم .
درعنفوان جوانی من بودکه درین مسجد برای ادای نمازمیرفتم دران زمانه ها مسجد
یک منزله ودارای سه داالن  ،هفت رواق وبیست ویک گنبد بود  ،دروسط هرگنبد یک یک
دانه فانوس کالن ساخت ماشینخانه ( فابریکه حربی موجوده ) آویزان بود که توسط لنگرهای
دوطرفه پایان وباالمی شد وتیل خاک دران می سوخت این چراغها دران زمان عظمت خاصی
داشت .

گچ بریهای روی کارمسجد ازشاهکارهای معماری همان دوره بشمارمیرفت  ،صحن
مسجد که باتخته سنگ های عادی فرش شده وسعت الزم نداشت روی زمین مسجد صندله
کاری شده وبقدری صاف وشفاف بوده که سنگ مرمرهمسری میکرد  ،این مسجد بطرف
بازاریک دروازۀ کالن داشت که باالی دروازه یک گنبد بلند وفراخ هشت رخ بارواقهای مزین
تعمیرشده بود  ،دررواق های زیرگنبد یکعده تسبیح فروشان نشسته وبه ساختن دانه های تسبیح
و پوپک مشغول بودند  ،اذان خانۀ مسجد باالی دروازه واقع بود  .مرحوم سائین مرزا امیر
موذن این مسجدبود که صدای این مردفقیروپیروحضرت بالل آنقدررسایی داشت که اذان وی
مخصوصا ازطرف صبح تا کوچۀ عاشقان عارفان وبهمین مسافه تاچارطرف مسجد شنیده می
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شد در دوطرف خارجی مسجد یک رسته دکاکین بود که بنیه گرها  ،چای وقند فروشان
وبنجارها وسیمسارها بکرایه گرفته وکرایۀ آن وقف مسجد بود چون این مسجد نزد مردم دین
دوست عظمت خاص داشت لهذا درپنج وقت نمازگذاران زیاد به مسجدمی آمدند که جای تنگی
میکرد ،خاصتاروزهای جمعه صحن حویلی  ،بام های دکان ها وروی بازارازنمازگذاران
پرمی شد  .چون سراج الملت روزهای جمعه با مصاحبین واراکین دربار درهمین مسجدبرای
ادای نماز جمعه تشریف می آوردند واین ازدحام را میدیدند امرفرمودندکه صحن
مسجدازهرطرفی که امکان داشته باشد وسمیع گردد وهمان بود که یک قسمت جنوبی احاطۀ
خارج مسجد که دران خاکروبه و کثافات بازارجمع میشد  ،دراحاطۀ مسجد داخل کرده شد ،
معهذا روز بروز جای تنگی میکرد بازدیگرسراج الملت امرکرد که یک منزل ازچوب باالی
مسجدتعمیرگردد که مرحوم استاد ولی محمد معمارکندهاری امرپادشاهی را عملی ساخت
ومنزل زیبایی بوجودآورد.
نخستین کسیکه مسجد را باقالین فرش کرد  ،مرحوم حسین افندی مدیرگمرک آنوقت
بود این مردمسلمان مسافربه آبادی ونظافت این مسجد عشق وافرداشت  ،همچنین نخستین
شخصیکه برای آوردن آب درصحن مسجد اقدام کرد  ،مرحوم حاجی غالم حیدرنقشبندی
پسرحاجی غالم نبی وکیل التجارافغانی دربخارابود .
بااینهمه وسعت دادن های متواتربازهم روز بروز جای تنگ می شد  ،مرحوم
واالحضرت سردارمحمد هاشم خان صدراعظم کبیرباساس نظریات دیندارانۀ اعلیحضرت
معظم همایونی پروژۀ توسعۀ این مسجد را تحت مطالعه گرفت وشاروالی کابل پروژه را مورد
عمل قرار داده تا اینکه به شکل ایکه می بینیم بوجود آمد  ،اذان خانۀ بلند آن که دل آسمان را
میشگافد ازصد ها کیلومتر دوربنظرمیرسد قندیل های بزرگ وچراغ های دیواری بافرش
قالین آن برعظمت وزیبایی مسجد افزوده است  ،کاشی کاری ها وروکش رویکار آن مصارف
هنگفتی را ایجاب کرده است اما تاجائیکه شنیده ام درنقشۀ این مسجد عمارت یک کتابخانه هم
درنظرگرفته شده بود که هنوزاین پروژه عملی نشده است ویقین کامل داریم که ریاست محترم
اوقاف این نقشه را فراموش نکرده وبزودی عملی خواهد کردنظرمن این است که بازار سمت
جنوبی مسجد که عبارت از همان بازار کاه فروشی وتیل کوچۀ سابقه است درصحن مسجدداخل
ساخته شود .
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این بود معلومات مختصرازسابقه هفتادساله این مسجد بزرگ که تقدیم شد  ،امیداست
ذوات دیگریکه معلومات بیشتردرمورد این مرکزبزرگ فرهنگ وثقافت ما داشته باشند برای
مزید معلومات خوانندگان مجلۀ لمرارائه نمایند )).
( پاینده محمد کوشان )
نوت :

مسجد پل خشتی صد سال پیش ازامروزیک منزله ودارای سه داالن  ،هفت رواق
وبیست ویک گنبد داشت  ،واذان خانه نیزموجودبود  ،منارمسجدبسیاربلندوزیبا ساخته شده بود
دراخبارمی نوشتند که ( مسجدپل خشتی دل آسمان را می شگافد)
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تازه ترین عکس مسجد پل خشتی ،ازمعدود ساختمانهای کابل که ازگزند
حوادث اخیربه سالمت مانده اند .

مسجد شاه دوشمشیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
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نخستین عبادتگاه مسلمین درکابل  ،مسجد شاه دوشمشیره
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مسجد پل خشتی کابل – نقاشی استاد کریمشاه خان  ،دومین
مسجدیکه درکابل آباد شده است
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مسجد پل خشتی کابل

0333ق ( 0404م ) تعمیرموجود پل خشتی
درعصرامیرحبیب هللا خان  ،که
اکثرمساجدوقبوراهل هللا حنیف ،
تعمیرویاترمیم گردید -توسط محمد حسین
مستوفی الممالک ساخته شده  ،وسنگ های
مرقد آن توسط دوست محمد ایماق رئیس
حجاری وتجاری کابل تجدید گردیده است .
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سائین مرزا امیر ،موذن مسجد پل خشتی

که طنین آوازش فراموش ناشدنی است
.

زیارت شاه دوشمشیره (ع)

مسجد شاه دوشمشیره
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زیارت جابروتمیم انصاررحمته هللا علیها درشهدای صالحین
این تعمیرتوسط معماران قندهاری آباد گردیده است .

زیارت عاشقان عارفان رحمته هللا علیها .
ازعمارات ساخت دست معماران قندهاری درکابل
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مرقد حضرت حکیم سنایی غزنوی در شهر غزنی

زیارت سخی در
کارتۀ سخــــــــی
عکاس ع ،شهرانی
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مینار سلطان مسعود
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زیارت عاشقان وعافان

خواجه صفا

زیارت حضرت تمیم ( رض )

مرقد میرصاحب قصاب کوچه

مرقد میرمحمدموسی

زیارت حضرت تمیم ( رض )
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پنجه شاه
زیارت پنجه شاه که درقسمت جنوب شهدای صالحین واقع است وشاطران آنزمان بسرکردگی ( بابای برق )
درین زیارت سال یکمرتبه میله میکردند ومردم ازتماشای آن محظوظ میگردیدند .

خرقه حضرت سید المرسلین محمد ( ص ) درهمین جای ( کارته سخی درکابل ) زمانیکه آنرا ازبدخشان به قندهارمی بردند ،
بمدت هشت ماه توقف داشت  ،بناء کابلیان هرسال چهل روز بهاررا بنام میلۀ سخی جان درینجا انجام میدهند .
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کارته سخی ( زیارت سخی ) نقاشی مرحوم استاد غالم محی الدین شینم غزنوی

نمای دیگری اززیارت سخی

60

هیکل باعظمت بودا دربامیان پیش ازتخریب
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بابر وبابریان در کابل
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کابل بعد ازسلطنت ظهیرالدین محمد بابرپادشاه
تااینجا تاریخ کابل را با پادشاهانش بصورت بسیارکوتاه ذکرنمودیم  ،بعد ازهون های
سفید  ،فرزندان آچیل بای بنام های قابل بای  ،جابل بای وغزنه جان  ،دوره های یونانیان ،
کوشانیان ویفتلیان تورک تبار  ،کابل شاهان ( تورکی شاهان وهندوشاهان ) غزنویان  ،مغول
ها وتیموریان تا بقدرت رسیدن  ،ظهیرالدین محمد بابرپادشاه  ،که وی نیز تیموری وازاحفاد
امیرتیمورمی باشد  ،اینک صفحه ای دیگربازمیشود که دست کم بیش ازسیصد سال درخاک
های قدیم افغانستان مخصوصا کابل وهندوستان حکم راندند.
بابرشاه ازکابل دوستان مشهورتاریخ کابلستان است  ،وی باراول خودرا بنام پادشاه در
همین خاک جنت نشان کابلستان شهرت داد  ،تمام پالن های تسخیرهندوستان کبیریانیم قاره را
ازهمین کابلش طرح کرد وباآلخره وصیت نمود تا جسدش را بعد ازمرگ درکابل دفن نمایند
وچنانچه که اکنون می بینیم  ،باغ بابر  ،یکی ازیادگارهای برجستۀ کابل تاکنون ورد زبان
عوام وخواص وتفریحگاه مردم کابل محسوب میگردد .
بابرشاه ارغون را درسال (901هجری قمری ) شکست داد وتخت کابلستان را بدست آورد،
ومردم کابل رعیت او بشمارآمدند .
بابرشاه نسل ششم ازامیرتیمورصاحبقران بشمارمی آید  ،بنی اعمام او ازشاهرخ
میرزاتابدیع الزمان میرزا درهرات آنقدردرانکشاف  ،فرهنگ ودانش وعلم وعرفان وعمرانات
وهنرکارکردند که درتاریخ شرق آن شاهان را ازروشنترین وبهترین شاهان می شناسند
ودرشرق بانی رسانس میباشند .
مگرازسلسلۀ بابرشاه تیموری که ازتاریخ (  901هجری ق ) آغازودرسال ( 0412
هجری قمری ) مطابق (  0921م ) بپایان میرسد  ،شخصیت های آتی درکابل حکمروایی
نموده اند :
بابرشاه – نصیرالدین محمد همایون  ،کامران میرزا  ،جالل الدین محمد اکبر ،نورالدین
محمد جهانگیر ،شهاب الدین محمد شاه جهان  ،محی الدین محمد اورنگ زیب عالمگیر،
بهادرشاه اول  ،فرخ سیر ،محمد شاه  ،احمد شاه  ،عالمگیرثانی  ،شاه عالم ثانی  ،اکبردوم
وبهادرشاه ظفر ،ناگفته نماند که شهریاران تیموری مذکور ،تازمان حکومت احمد شاه ابدالی
درکابل حکمروایی مینمودند  ،بعد از احمد شاه ابدالی  ،کابل ازمربوطات حکومت
قندهارقرارگرفت .
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زمانیکه تیمورشاه پایتخت خودرا ازقندهار به کابل انتقال داد  ،کابل تاوفات تیمورشاه
ومدتی درزمان فرزندش شاه زمان پایتخت مملکت آزاد بود  ،باتاسف زیاد ازدوران شاه شجاع
وشاه محمود سدوزایی تازمان شاه امان هللا خان غازی محمدزایی همه پادشاهان تابع وامرای
انگلیسی درهندوستان بودند  ،ودرآغازنام خود کلمۀ ( امیر ) را می آوردند  ،چونکه بزیردست
وسلطۀ انگلیس ها حکومت میکردند  .درزمان احمد شاه سدوزایی  ،تیمورشاه وفرزندش شاه
زمان  ،کلمۀ امیر بدان ها نسبت داده نمی شد چونکه شاهان مستقل وباکفایت بوده  ،تابع
خارجی ها نبودند .
کابل سرزمین زیبای وطن درهردوصورت حکومت های مستقل ومستعمره  ،بازهم
پایتخت بشمارمی آمد وکلمۀ( افغانستان ) که بوقت حکومت امیرعبدالرحمن خان او درکابل –
غزنه – قندهار  ،تورکستان وغیره غالب آمد  ،بشمول هرات که مرکز اعلی خراسان است ،
همه منحیث یک محدودۀ افغانستان بشماررفت .
شاهانیکه بعدازاحمدشاه ابدالی درکابل حکم راندند اینها میباشند  ،اعلیحضرت تیمورشاه
درانی  ،اعلحضرت شاه زمان درانی  ،شاه شجاع وشاه محمود که هردواساس گزاران ازدست
دادن خاک مستقل افغانستان قدیم میباشند  ،بازهم بر آنها " امیر " گفته نشده است .
امیردوس ت محمد خان  ،امیرشیرعلی خان  ،امیرمحمد افضل خان  ،امیرمحمد اعظم
خان  ،امیرمحمد یعقوب خان  ،امیرعبدالرحمن خان  ،وامیرحبیب هللا خان  ،کسانیکه بزیرسلطۀ
انگلیس حکومت نمودند  ،امارت افغانستان را بدست داشته وکابل را مرکزخود قرار داده
بودند.
اعلحضرت شاه امان هللا خان غازی کلمۀ " امیر " را ازمیان برد وافغانستان را
در 0909م مستقل ساخت  ،شاه حبیب هللا کلکانی  ،محمد نادرشاه خان ومحمد ظاهرشاه خان
درکابل حکمرانی نموده وبنام شاه یاد میگردیدند .
محمد داود خان  ،نورمحمد تره کی  ،حفیظ هللا امین  ،ببرک کارمل  ،نجیب هللا وبعد
ازآن حکومت های موقتی وبی مایه بنامهای مجاهدین وطالب بمیان آمد وبجزاز محمد داودخان
که مرد آزاده صفت بود که بصورت مستقل حکومت کرد واو درحقیقت موسس جمهوریت در
افغانستان می باشد  ،دیگران همه بصورت مستقیم وغیرمستقیم بفرمان خارجی ها مخصوصا
روس ها کارمیکردند  .واینکه آقای حامد کرزی قندهاری منحیث رئیس جمهورکارمکیند که
قضاوت اورا به مردمانیکه هنوز درقید حیات می باشند محول می سازیم .
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باالحصـــــــــــــــــــــار کابل
دربارۀ باال حصار کابل شاد روان استاد احمد علی کهزاد  ،کتابی را بنام " باحصارکابل
وپیش آمد های تاریخی " نوشته است که بگمان این نگارنده ازبهترین تالیفات مرحوم کهزاد
بشمارمی آید .
کلمۀ " باال حصار" دانسته نمیشود که درکدام وقت درقلعۀ مذکوراطالق گردیده است
ودرسطورقبلی ذکرگردید که جایی بوده که آنرا " تیبه " میگفتند ومرحوم کهزاد اززبان بابرشاه
کلمۀ م ذکوررا آورده ومعنی " تیبه "  " ،باال " ویا " بلندی " می باشند  ،واین کلمه ارتباطی
به کلمۀ " تیپه " دارد که هردولغت تورکی میباشد  ،کلمه تیپه را مفرس ساختند وازآن " تپه "
را بدست آوردند وکلمۀ " تیبــــــه " که " باال " معنی میدهد  " .حصار " را به آن افزودند و
" باالحصار " گفتند که درحقیقت میتواند به اصل مطلب تطابق نماید .
استاد کهزاد  ،میفرماید که کابل درقدیم االیام دهکده ای بوده ونفوس ازجانب منارچکری
به کابل – آهسته  ،آهسته پیش رفته  ،همچنان  ،معلوم نیست که درکدام تاریخ پایتخت ازبگرام
به کابل انتقال کرده است .
چون منطقۀ باالحصار کابل از نگاه سوق الجیشی مهم ومیتواند  ،سنگرگاه ونیزجای
امن باشد ازآن سبب  ،تعمیرآن شاید بدوره های بسیارقدیم یعنی بوقت زعامت یفتلی ها آباد
شده باشد  ،وازدیوارهای باالی کوه های شیردروازه وآسه ماهی هم میتوان دانست که جهت
حفظ اطراف باال حصارآنهارا یفتلی ها یاکابلشاهان تعمیرکرده باشند .
دراوراق پیشتر ذکرگردید که نامهای  ،کابل وزابل وغزنه ازاسماء خوانین ویااشخاص
سرشناس گرفته شده ودالیلی را هم درزمینه ارائه نمودیم  .به تائید آنها  ،محترم کهزاد می
آورد  " :دستۀ دیگری که در آن میان قبیله " زاولی " شهرت بیشتر داشت  ،درحوالی کابل
وغزنه استقراریافته وزابل وزابلستان ازنام ایشان معروفیت پیداکرد " (ص  0باالحصار ) .
چون اکثرشاهان کابل ریشۀ اویغوری وازهون ها می باشند وازساحۀ تورکستان چین
موجوده میباشند  ،بناء" بعید نیست که دیوارهای اطراف کابل  ،به سیاق دیوارهای چین ساخته
شده باشد .
استاد کهزاد که درخصوص باال حصار تحقیق بسارعالمانه نموده وما گفتاراورا در
سرخط نوشتۀ خود قرارمیدهیم تاریخ دیوارها را چنین میفرماید  " :مفکورۀ عمران دیوارهای
روی کوه ها را به زمان یفتلی ها به قرن پنج مسیحی نسبت دادیم ازاحتمال بعید نیست که
شالودۀ اولین قلعۀ جنگی ارهمین زمان بدست یکی از شاهان یفتلی گذاشته شده باشد  ،درمآخذ
قبل ازاسالم ذکری صریح از دژ یاحصارکابل دیده نشده " ( ص  9باالحصار )
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بگفتۀ استاد کهزاد که باید بدوران یفتل شاهان که کابل شاهان نیزمیباشند  ،دیوارها
وحصارکابل آباد شده باشد .
درجاهای دیگردرمباحث تورک وهندو گفته ها آمد  ،استاد عالمه حبیبی را کفتیم که
اورته سپ اته را به پورته سپاته قهرا مبدل ساخته ودرحالیکه درآغاز تورک ها درکابل می
زیستند واورته  ،کلمۀ اصل تورکی وبمعنی میانه می باشد  ،وبگفته مورخین که درکابل آب
بوده ودرمیان آن بلندی وجود داشته واز آن سبب " اورته تیپه یا اورته سپاته " آورده اند که
بمعنی ونسبت دادن کلمه قرابت دارد ونه اینکه کامال بیک زبان دیگرمبدل ساخته شود وازآن
معنی دیگراستنباط گردد .
استاد حبیبی دربارۀ باالحصارمی آورد  " :حصارکابل به استواری معروف بود ودرون
آن مسلمانان وهندوان وبتخانه ها بودند ولوای شاهی پادشاهان هند را از اینجا میبستند وبه
زیار ت بتخانه های آن میآمدند وبقول اصطخری حصارمنیع کابل فقط یک راه داشت ودرآن
مسلمانان بودند  ،درحالیکه هندوان ویهودیان درربض بیرونی شهرمی زیستند " ( ص 94
جغرافیای تاریخی افغانستان ) .
استاد حبیبی عالوه میدارد :
" مورخان دورۀ مغولیان ( تورکان ) هند بعد ازبابرگویند  ،کوهای که ارگ
باالحصاربرآن بنا یافته آنرا درزمان سابق ( شاه کابل ) میگفتند  ،باالی آن عقابین بود
وشهرکابل دوقلعۀ گلین داشت وعالوه برآن ارگ باالحصارقلعۀ جداگانه داشت  ،قلعۀ شهر
را میرزا کامران پسر بابر از سرنوترمیم کرده بود  .وچون جهانگیربه کابل آمد ( -0102
 0131هجری ) عمارت سابقۀ باالحصار را ویران ساخته وعوض آن محلی مناسب برای
خود ساخت وعالوه بر آن حصاربیرون کابل درعصر جهانگیری به گچ وآهک ساخته شده
وقلعۀ ارگ که خام بود  ،درسال (  0109هجری ) به امرشاه جهان به گچ وآهک برافراختند،
وضع قلعۀ کابل درین عصر چنین بود  :قلعه یی بود  ،بغایت استواردارای دروازه های متعدد
که از آنجمله است دروازۀ دهلی ( طرف شرق ) دروازۀ یارک ( بارک ؟ ) دروازۀ طاقیه
دوزان  ،دروازۀ آهنین طرف غرب " ( ص  99جغرافیای تاریخی افغانستان )
ازگفته های باال پدید میآید که قلعۀ مشهورباالحصارقدامت دست کم یک ونیم هزارساله
دارد وبوقت بابریان تیموری  ،قلعۀ مذکورمستحکم وپخته کاری شده است  ،بدبختانه آن قلعۀ
زیبا که نمایندگی از محل دفاع مردم کابل را از اجنبی مینمود  ،بوقت استعمال انگلیس ها
ازدست شاهان بی کفایت متاخر  ،ازمیان برده شد .
ومادیدیم که یادگارهای دیگرازدوران شهریاران درقدیم نه تنها درکابل  ،بلکه دروالیات
افغانستان داریم وازدوران شاهان متاخرچیزی بدست نداریم .
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درزمان میرزا الوغ بیک  ،عمارات  ،جوی ها مساجد آباد گردید  ،بوقت بابرشاه
درکابل واطراف آن عمرانات زیاد صورت گرفت  ،چون باغ استالف  ،خواجه سیاران – باغ
نوروزی – بوستان سرای – چهارباغ – باغ بهشت – باغ بنفشه – باغ نور -باغ خلوت –
باغ صورت خانه – باغ شهرآرا -اورته باغ – جلوخانه – باغ مهتاب – باغ جهان آرا -تخت
بابر ،درکوه شیردروازه  ،باغهای صفا ووفا دربهسود  ،چهل زینه درقندهاروغیره .
درزمان همایون فرزند بابر یک مسجد بزرگ درکابل آباد گردید که کتیبۀ آن درکتاب
باالحصار مرحوم کهزاد درج می باشد .
میرزا کامران برادر همایون باالحصاررا آباد کرد  ،بعد از آن هریک شهریاران بابری
باآنکه در دهلی واگره حکومت داشتند  ،عمارات باشکوه – باغهای زیبا  ،تفریحگاه ها ازجمله
باغ بابر وغیره را آباد کردند .
زنان بابری های بافرهنگ نیزهریک خدمات زیاد درعمرانات کابل انجام داد  ،وحتی
گلبدن بیگم  ،بهترین کتاب را مخصوصا دربارۀ وقایع کابل تالیف نموده که اینک نیم آن کتاب
بسیارمستند بدست ما قراردارد وبدبختانه نیم آخرآن مفقود گردیده است .
همچنان بازارهای سرپوشیده بدوران شهریاران بابری تیموری آباد گردید  ،ومثال
برجستۀ آن بازارچهارچته کابل میباشد  ،که بدوران شهنشاهی شاه جهان توسط علیمردان خان
آباد گردیده است .
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معابد
پادشاهان قدیم کابل به دو معنی باید به مذاهب هندی معتقد میبودند  ،آن پادشاهانیکه
اجداد وپدران شان ازتورکستان شرقی آمده بودند یا با دین کان فیوچیوس ویاهندی یابودیزم
درکابل آمده خواهند بود  ،زیرا درآنوقت هنوزدین اسالم به ظهورنپیوسته بود .
دو ،دیگردرکابل یکتعداد زیاد هندوها حیات بسرمی بردندکه ما آنها را برهمن ها نیز
مورخین
میگوییم ٔ ،
بناء شاهان بسیارقدیم کابل که بزرگان تاریخ چون استاد احمد علی کهزاد ٔ ،
عربی ومستشرقین ازتورکی شاهان ذکرها دارند شاید به دین هندویی گرویده باشند  ،درکابل
وماحول آن معابد زیاد وجود داشت  ،شادروان استاد حبیبی دربارۀ یکی ازمعابد بزرگ کابل
بنام " شاه بها رکابل " می آورد که  " :نام شاه بهاردرتاریخ اوایل فتوح اسالمی در افغانستان
خیلی معروف است  ،بیهقی درعصر غزنویان ازشاه بهارغزنه نام می برد  .....،این نام
مرکب است از شاه وبهاریعنی بهارشاه وپرسش گاه شاه که بنام شاه منسوب ومضاف بوده
ویااینکه معبدی بود که مجسمۀ شاهی را درآن می پرستیدند " ( ص 00و  09افغانستان
بعدازاسالم )
شاه بهارها دربسیاری مناطق وجود داشته مثال شاه بهاربلخ  ،یکی از همان مراکز
بسیار مشهوری می باشد که درکتب مختلف تاریخ ازآن ذکرها رفته است وگاهی نوبهارهم
میگفتند که برمکیان مشهورقبل از اسالم ازمتولیان آنجا بشمارمی آمدند .
همچنان از زبان اصطخری گفتیم که درباالحصارکابل مسلمانان وهندوان بودند  ،بتخانه
ها در آنجا موجود بود .
یکی ازمعابد بسیارمشهوروقدیم که شهرت آن زیاد است ونام آن تاکنون ورد زبان مردم
کابل ومورخین می باشد عبارت از معبد کوه آسه ماهی است که کوه کابلستان بدان نام منسوب
است .
جناب ایشرداس  ،نویسندۀ کتاب " ما باشندگان دیرین این سرزمین " درکتاب خود ثابت
می سازد که هندوان یکی ازقدیم ترین باشندگان کابل می باشند  .وی دربارۀ معبد
مشهورآسمایی چنین میگوید :
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" کلمۀ آسمایی درزبان هندی " مادرامید " ویا " الهه امید " معنی میدهد  ،گذشته از آن
این عبادتگاه ( آسمایی ) چون تاریخ افغانستان عزیز کهن است  ......اعراب معابد کناردریای
کابل را به آتش کشیدند  .....جنگ میان اهالی هندومذهب کابلستان با اعراب و قشون غزنی
که به اسالم گرائیده بودند درمحلی که پسانترزیارت شاه دوشمشیره (رح ) اعمارگردید ،
درصد متری معبد آسه ماهی به فرجام خود رسید  .معبد آسمایی که در آن هنگام به قلۀ کوه
آسمایی قرارداشت از گزند سالم ماند  ....اقلیت هندوان با پذیرش دشواری ها وتحمل اهانت
واذیت وآزار سال دوبار به قلۀ کوه باال شده عبادت شان را بجا می آوردند  ،تااینکه
امیرعبدالرحمن خان اجازه اعمارمعبد را دردامنۀ کوه همجواربا گذرجوی شیر عنایت کرد"
(ص  40ما باشندگان ) .
آقای ایشرداس دانشمند گرامی هموطن ما جمع معابد ودرمسال های شهرکابل را چنین
میآورد :
معبد آسمایی – درگاه پیر رتن ناته ( باغبان کوچه ) – درگاه پیررتن ناته ( واقع
شوربازار) – مندراکاره ( شوربازار ) مندرتها کردواره  ( ،پایان چوک کابل ) مندرجوتی
سروپ ( گذردروازۀ الهوری ) – مندرشنکردره ( اولسوالی شکردره والیت کابل ) – درمسال
کهوته صاحب ( شوربازار) – درمسال تهان ( شوربازار ) – درمسال سیتی دواره (شوربازار)
درمسال کارتۀ پروان – درمسال گوروهری رای صاحب – درمسال خالصۀ شوربازار –
درمسال بابه سری چند – درمسال پهایی منسه سنگه ( ص  41ما باشندگاه ) .
جناب آقای ایشرداس درسطورباال ( درمسال سیتی دواره ) آورده  ،دانسته نمیشود که
این درمسال چقدرقدامت د اشته است  ،اگرعمرآن بدورۀ معبد آسمایی برسد  ،بعید نیست که
گفته شود شاید  ،اقوام سیتی که ازقدیم متوطن شده واجداد کوشانیان بودند ومذهب برهمیزم
داشتند  ،بنام خودشان معبد را مسمی ساخته باشند  ،واگرکلمۀ سیتی درهندی یا سانسکرت
معنی دیگرداشته باشد .
مرحوم استاد احمد علی کهزاد دربارۀ معبد آسه ماهی درکتاب باالحصارچنین می آورد:
" برخی ازمدققین ( آسه ماهی ) را به (رب النوع بزرگ ) ترجمه کرده ومیگویند
درپای کوه مذکوردردامنۀ جنوبی معبدی داشت وسنگ بزرگی درآنجابود که مردم آنرا تقدیس
میکردند وبعد ها یکی ازدرمسال ها محل آنرا اشغال کرده است " ( ص  ) 9استادکهزاد
درتبصره های خود دربارۀ آسه ماهی وشیردروازه  ،بسی موضوعاتی را درخصوص معابد
بصورت مستقیم وغیرمستقیم نام گرفته است که باید عینا نقل گردد  ،زیرا تغیردادن گفتارآن
مرحوم به شکل پارا فریزمفهوم را ازمیان برمیدارد :

69
" م قصد ازتذکرحصارکهن روی تیغه های شیردروازه وآسه ماهی اینست که به
هرعصروزمانی که ساخته شده باشد وبه احتمال قریب به یقین عجالۀ تاریخ بنای آنرا به قرن
پنج مسیحی به عصر یفتلی ها عقب برده میتوانیم به همان عصروزمان غایۀ اصلی محافظت
کدام قلعۀ نظامی وهستۀ حیاتی شهربوده که ازحمالت احتمالی دفاع شود وچون درساحۀ میان
دو کوه نقطۀ که برای کدام قلعۀ جنگی مناسب باشد غیرازتپۀ باالحصار نیست  ،حکم میتوان
کرد که قبل ازآغاز بنای دیوار های روی کوه ها  ،اقال معاصرآن شالوده اولین کهن دژکابل
فراز تپۀ مذکورگذاشته شده بود  .گذشته ازاین مطالعات باستان شناسی وشواهد عمرانات معابد
استوپه های بودایی که روی تمام پوزه ها وتپه ها ی اطراف کابل درتپۀ سالم  ،درکوه کافر،
درگردنۀ علی آباد  ،درتپۀ خزانه  ،درخواجه صفا  ،درخواجه روشنایی  ،درتپۀ مرنجان
درچندین جا  ،درخضر  ،درپنجۀ شاه وغیره بدون تذکارنقاط دورترحومۀ شهردیده میشود،
ثابت میسازد که حتما روی تپۀ باالحصارهم که موقعیت مساعدی دارد  ،آبادی کدام معبد
بودایی قرارداشت  .این امرتنها متکی به قراین هم نیست  ،زیرا شواهد مشکوفه ازقبیل بعضی
" تیکر" ها وبعضی مسکوکات این نظریه را تائید کرده است  ،به این ترتیب ازاحتمال بعید
نیست که قبل ازاینکه قلعه یی یا حصاری روی تپۀ مذکوردرجریان قرن پنجم مسیحی  ،مقارن
زمان اعماردیوارهای روی کوه ها بمیان آید  ،کدام معبدی درآنجا وجود داشت وچون
اکثرعمرانات بودایی چکری وکمری وشیوه کی ومعابد دیگری که د دامنۀ شرقی کوه تخت
شاه درنقاط مثل جانباز -پنجۀ شاه حوالی قول شمس ( باغ قدیم آخند هدایت هللا ) خضر-درنیمۀ
دوم قرن دوم مسیحی یاکمی موخرتردر زمان هو ویشکای کوشانی ساخته شده بود  ،میتوان
حدس زد که دویادونیم قرن قبل ازاعماراولین کهن دژ معبدی روی تپۀ باحصاربوجود آمده
بودکه چگونگی صحت وسقم آنرا هروقت حفریاتی امکان پذیرشود واضح خواهد ساخت "
(ص  1-9باحصار ) .
استادکهزاد درختم گفتارباال جمالت ذیل را عالوه میدارد :
" فرض کدام آبده بودایی روی هستۀ سنگی تپۀ باالحصاربدان جهت بیشترتقویت
میشودکه درگردونواح دورونزدیک آن چه دردامنه شمالی کوه شیردروازه ( ازتپۀ خزانه
فرازقلعۀ هزاره ها گرفته تا خواجه صفا وخواجه روشنایی وغیره ) وچه دردامنۀ شرقی کوه
مذکورکه بنام کوه تخت شاه  ،بیشتر شهرت دارد ( از خضرگرفته تاقول شمس وپنجۀ شاه
وجان باز ) همه جا بقایای معابد بودایی بوده وهنوزدیده میشود وازیک صدوبیست سال
باینطرف شواهدی هم بدست آمده است " ( ص ) 4
مرحوم کهزاد نظرخویش را ازروی مطالعاتی که درخصوص معابد انجام داده چنین
ارائه میدارد که" درحدود سه قرن ازقرن دوم تا پنجم مسیحی آبادی که در روی تپۀ باحصار
بوده صبغۀ مذهبی داشته ونظربه شواهد میتوان گفت که آن عبارت ازمعبد بودایی خواهد بود".
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جای تاسف اینجاست که ما درتاریخ یعقوب لیث صفاری را منحیث عیارمی شناختیم ،
ولی اوشخصی است که بعدازفتح کابلستان  ،بخاطرخوش خدمتی وبمعنی اینکه بدربارخالفت
خوب معرفی شود  ،پنجاه بت زرین وسیمین را ازمعابد مردم کابل بدست آورده بود ،
بدربارخالفت طورتحفه میفرستد .
درحالیکه هموطنان کابلستانی را اوال قتل نموده  ،معابد شانرا ویران
وذخایرویادگارهایشان را به بیرون ازوطن طورهدیه می فرستد .
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چند یادداشت دیگر
درخصوص
مساجدومقابروتصاویرتاریخی
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پیش ازکابل صفحات غربی خاک فعلیه افغانستان بدست مسلمانان افتیده بود  ،مرحوم
استاد عبدالحی حبیبی ومورخین دیگرخصوصا عرب ها درزمینه نوشته ها دارند .
تاجائیکه تاریخ بما گواهی میدهد  ،مسجد شاه دوشمشیره ( علیه الرحمه )  ،اولین مسجد
یا عبادتگاه اسالمی درکابل است  .همانطوریکه این مسجد باراول درکابل اعمارگردید ،چند
زیارت عمده نیز چون زیارت حضرت تمیم ( رض ) وزیارت شاه دوشمشیره ( رح ) از
مقابردوران نفوذ اولیه اسالم درکابل میباشد .
مسجد پل خشتی دومین مسجدی است که درکابل درجملۀ بناها ی اولیه اسالم درکابل
بشمار میآید  ،درصفحۀ ششم کتاب باالحصار درپاورقی مهتمم کتاب مینویسد  " :باید تذکرداد
که ازقدیم االیام مسجدی نیز بنام مسجد جوی شیردرهمان محل ( منظورمهتمم معبد آسمایی )
موجود بوده وهمین حاال نیزموجود است " .
جملۀ باال بخاطری محقق بنظرمیخورد  ،که جوی شیرجای بوده که معابد وجود داشته
وطبعا زمانیکه اسالم می آید درجایهائیکه معابد وجود داشته  ،بجای آنها مساجد آباد میکردند
 ،وجوی شیر  ،نیزمحل قدیمی ومشهوری بوده است .
مناطق ومزارات دیگردرکابل زیاد می باشد  ،ودرینجا تعداد محدودی نام گرفته میشود
 ،شایقین میتوانند ازکتاب " مزارات شهرکابل " بااکثرمزارات آشنایی حاصل نمایند .نظرگاه
خضر -سه اغر( الوغ ) – امیرسید عالم خان شاه سابق بخارا – قاری ملک الشعراء زیارت
شاه شهید – زیارت عاشقان وعارفان – خواجه صفا – خواجه روشنایی – پروفیسورغالم
محمد خان میمنگی – میرزاهد هروی – اعلیحضرت تیمورشاه درانی – شاه شجاع درانی –
استاد شایق افندی -خواجه سبزپوش – سید جمال الدین مشهوربه افغانی – حاجی صاحب پای
منار -حضرت نورالمشایخ – خواجه مال – قبربابرشاه وباغ بابر -خواجه مسافر -چهارده
معصوم و ....
مسجد عید گاه – مسجد حاجی یعقوب – دروازۀ قندهاری دردهمزنگ – دروازۀ سپید
درحد سالم خانۀ خاص – دروازۀ سردارجان جان درحد بابا کیدانی – دروازۀ پیت درعقب
مسجد عید گاه – باغ علیمردان – پل محمود خان – پل باغ عمومی – مسجد پل خشتی –
کوتوالی – دهمزنگ – ده افغانان – افشار -قرغه – ده بوری – ده نو – پغمان – چارآسیاب
ریشخور -قلعۀ فتوح – ده دانا – چهارده – داراالمان – چهل ستون – گذرگاه – خواجه علی
شمس – ویسل االباد – نوآباد – خیرخانه – باغ باال – بی بی ماهرو – ده دانا – عالءالدین
باال – کوته سنگی – شهرآراء – بره کی – کمری – قلعۀ فتح هللا – کلوله پشته – کارتۀ چهار
کارته سه – قلعۀ شاده – قلعۀ قاضی – قلعۀ جواد – شیوه کی – بگرامی – بگرام – شینه –
ده سبز – افشار -گذرگاه – داراالمان – کوه شیردروازه – کوه آسه ماهی – پل آرتل – سه
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دوکان – چنداول – کوچۀ خرابات – مندوی – کارته سخی – تپۀ سالم – جمال مینه
 ،علی آباد – چنداول – رکاخانه – شش درک  ،کارته پروان – شیرپور -باالحصار-کوچۀ
کاه فروشی – شوربازار – بینی حصار –
درقسمت گذرها وکوچه ها مراجعه شود به کتاب "کابل قدیم " تالیف استاد آصف آهنگ.

بابرشاه به نقاشی ع  ،شهرانی
شهرانی
شهرانی
بابرشاه به نقاشی ع  ،ع ،
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بابرشاه به نقاشی ع  ،شهرانی

مقبره بابرشاه
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دیوارهای باغ بابردرگذرگاه کابل  ،نمونۀ معماری چهارصد سال پیش کابل
عکاس  :هدایت شهرانی

باغ بابرزمستان
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باغ بابرشاه

آرامگاه بابر

رستورانت باغ بابر
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مسجد مرمرین درباغ بابراز عمرانات شاهان تیموری کابل وهندوستان

آرامگاه بابرشاه
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مقبره بابر
جسد بابرکه درابتدا بعدازوفاتش درسال  0031میالدی درشهر اگره هندوستان به خاک سپرده
شده بود  ،درحدود سال  0021میالدی مطابق وصیت وی به کابل  ،در باغ بابرانتقال ودفن
گردید  .جهانگیرکواسۀ بابر درهنگام بازدیدش ازاین باغ یک سنگ ایستاده مرمرین (لوح
قبر) ویک سطح همواربه دورمقبره ایجاد نمود  .همچنان مقبره های پسربابرمرزا هندال ویکی
ازنواسه هایش در پهلوی مقبره بابرنیز وجود دارند  ،بعدایک محوطۀ تزئینی مرمرین
بدورمقبرۀ بابراعمارگردید که الی اواسط قرن نزدهم باقی مانده بود  .بقایای آثارکه ازین
محوطه درجریان حفریات باستانشناسی بدست آمده همراه باسایر تصاویر تاریخی این ساحه
دربازسازی دو باره ساحه مقبره و اطراف آنکه دراوایل قرن بیستم میالدی تغیراتی زیادی
در آن بعمل آمده بود  ،مورد استفاده وسیع قرارگرفت به طرف غرب مقبره بابر دولوح سنگ
قبر که آیات قرآنی نیز در آن حک شده مربوط به دخترعالمگیردوم گوهرنسا بیگم بوده وبه
قرن هژده هم میالدی تعلق دارد.

آرامگاه ظهیرالدین محمد بابردرکابل

 .عکاس  :هدایت هللا شهرانی
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باغ بابر درزمان های خیلی قدیم

باغ بابر درکابل یکی از شاهکارهای معماری قدیم است که زیبایی خاصی به شهر کابل
بخشیده و از لحاظ قدمت تاریخی و هنر معماری ،اهمیت زیادی دارد.
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باغ بابر
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ظهیرالدین بابرشاه

اکبرشاه

همایون شاه
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کامران پسربابرشاه  ،پادشاه کابل وترمیم کنندۀ باالحصار ،زمانیکه جالل الدین اکبررا با
پسرش درگشتی گیری ( پهلوانی ) انداخته  ،کابل

83

همایون

جالل الد ین اکبر

اورنگزیب عالمگیر

جهانگیـــــــــــر

84

شاه جهان

داراشکــــــــــــــــــــــــــــوه
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بابرشاه درتخت کابل
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جهانگیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
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شاه جهان
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شاه جهان
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محی الدین اورنگزیب عالمگیر
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داراشکوه
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همسرامیرتیمور ،دخترقازان خان  ،او به یاری همسرش درشهر سمرقند مجتمع مسجد  ،میدان
وبازارسرپوشیده بزرگی ساخت که امروز نیز بنام مسجد جامع برپاست  ،برسردراین مسجد
تبارچنگیزی امیرتیمورذکرشده است  ( .درتاریخ ترک  ،زنان متعددی بانام بی بی ثبت شده اند ،
از آنجمله اند  ،بی بی تورکه « دخترقوتلوق تورکه ن )
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حمیده بیگم  ،خانم همایون
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نورجهان بیگم

جالل الدین اکبروجهانگیر

جهانگیـــــــــــــــــــــــــر
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نورجهان بیگم ملکۀ حسن وسخن

مقبره نورجهان بیگم درشاه درۀ الهور
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برمزارما غریبان نه چراغی نه گلی

نه پرپروانه یابی نه صدای بلبلی

(نورجهان بیگم )

روشن آراء بیگم
خواهرجهان آراء
بیگم که درطول
بیماری برادرش
اورنگ زیب
عالمگیرکنترول
دولت را دردست
گرفت .

ملکۀ نامدارافغانستان
ممتازمحل که عمارت
(تاج محل ) یکی
ازعجایبات هفتگانه بنام
وی آباد گردیده .
ملکۀ شهاب الدین شاه
جهان ومادر جهان آراء
بیگم

شاااااااااهدخت زیااااااااب
النساااااااااااااء باااااااااااایگم
مخفااااااااااااااااااااااااااااااااااااای
دختراورنااااااااااااااااااااگ
زیاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب
عالمگیـــــــر

96

گوهرشاد بیگم زوجۀ
شاهــــــــــرخ میرزا
مادرمیرزا الوغ بیک
ومیرزا بایسنفر

زینت محل ملکه بهادرشاه
ظفرازقوم سدوزائی آخرین
وارث امپراتوری بابر درهند که
هردوبه رنگون مرکز برما
ازجانب انگلیس ها تبعید شده
ظفرهم
وبهادرشاه
بودند
شاعروهم خطاط معروف بود ،
نقاشی هنرمندان عصربابری ها
 ،این عکس را جناب محترم
داکترعبدالقیوم بالل یکی از
شخصیت های برازندۀ وطن
وعالقمند به ادبیات وتاریخ می
باشند  ،برایم جهت نشرفرستادند
 ،بگفتۀ جناب داکتربالل  ،این
چهرۀ زینت محل را تقریبا پنجاه
سال با خود نگهداشته بودند
ازجناب وارسته داکتربالل قلبا
تشکر.
[Cite your source
]here.
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علی مــــــــــــــــــــــــردان خان
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علی مردان خان
علی مردان خان اصال ازتورکان آذربایجان وغالبآ ازجمع قزلباشان دوران حکومت صفوی
درایران می باشد .
علی مردان شخص مهم وکاردانی بوده که بدوران حکومت صفوی ها  ،مطابق بدورۀ
حکومت د ورشاه جهان تیموری منحیث والی قندهارمقررگردید  .زمانیکه خبرشد که سیاوخش
باقیادت یک لشکرچند هزاری ازطرف حکومت صفوی جانب قندهارعازم می باشد  ،برای
علیمردان موضوع غیرمترقبه وخالف میل او وانمود گردید .
شاید سیاوخش باسپاهی های چند هزاری بفکر بر انداختن علیمردان خان  ،ازمقام
والیت می بود  ،بهرشکلی که بود  ،چون علی مردان ازموضوع خبر گردید  ،فورا بتاریخ
 0931درشهرقندهاربروز جمعه خطبه را بنام شاه جهان بابری خواند .
درهمین وقت بود سعید خان صوبه دارو یاحاکم بابری درکابل  ،بفرمان شاه جهان به
قندهاررفت وباهمکار ی علیمردان خان والیت قندهاررا ازدست صفویان پارس آزاد وبه
حکومت هند متعلق ساخت .
علی مردان خان سپس جانب هندوستان رفت  ،وبدربارشاه جهان مقام ومنزلت
بسیاریافت ولقب " امیراالمرایی " برایش تفویض گردید  ،وشاه جهان تحایف وبخشش های
زیادی را بروی داد وعلیمردان خان را یکی از غنی ترین شخصیت های دربارخود ساخت.
درآغازورود علیمردان درهند  ،شاه جهان  ،علیمردان خان را به صوبه داری والیت
کشمیرگماشت ودیری نگذشته بود که علی مردان خان را بکابل فرستاد.
تاریخ تقررعلی مردان خان منحیث صوبه دارکابل ازجانب شاه جهان درشوال
0101هجری قمری  ،به عوض سعید خان بهادر ،آورده شده است که تاسال  0194هجری
قمری بدان وظیفه دوام داد .
علی مردان خان  ،مرد الیق وورزیده وصاحب ثروت زیاد بود  ،وی درکابل بوقت
حکومتش خدمات زیادی را انجام داد  ،آبادی ها وعمرانات بسیار ساخت وچهارچتۀ مشهوررا
او بناکرد  ،ک ه بوقت حملۀ انگلیس ها درآن محل  ،چارچته به آتش کشیده شد  ،چهارچته
ازمشهورترین بازارهای کابل بود .
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علی مردان خان درکابل باغی را ساخته بود که شهرت آن درهمه جا رفته وزیبائی آن
ورد زبانها گردید  ،اگرچه باغ فعالازمیان رفته ولیکن تاکنون محله ای را بنام باغ علی مردان
خان مردم کابل می شناسند که درآن باغ منازل مجلل وباشکوهی را آباد وتعمیرکرده بود.
درین باغ شاه جهان درسفردوم خود  ،چندروزی اقامت نمود  ،درحملۀ عمرانات علی
مردان خان که شخص بسیاربا احساس وخدمتگارجامعه بود  ،یکی هم پلی می باشد که
دروالیت مشرقی باالی آب سرخاب آباد نمود  ،وازین قبیل عمرانات درهرجای مربوطات
حکومتش خصوصا درکابل کارهای خوبی را انجام داده است .
علیمردان خان درسال  0191هجری قمری مریض گردید ومیخواست جانب
کشمیربرود ،الکن مرگ اورا امان نداد ووفات یافت  ،ودرالهوراورا بخاک سپردند .
علیمردان خان اگرچه درکابل زاده نشده بود  ،ولی کابل را همچنانکه  ،بابرشاه متولد
اندیجان وعموهای سمرقندی او دوست داشتند  ،او نیز به کابل وآباد ساختن کابل عشق داشت
داستان ثروت علی مردان خان ورد زبان کابلیان بود .
مردمان کابل فکرمیکردند که ثروت ودارایی علی مردان خان بحدی زیاداست که
اگردهاسال بمردم کابل بمصرف برساند  ،خالصی ندارد  ،میگفتند که اگرعلی مردان خان به
سنگ دست بزند سنگ به طال مبدل میشود .
تاجائیکه تصورمیشود  ،علی مردان خان همه پول وعایدات وخزانه قندهار را که به
صفویان ایران تعلق داشت  ،باخود بکابل آورد  ،همچنان زمانیکه نزد شاه جهان رفت  ،شاه
جهان نیز بخشش های بسیار زیاد برایش داد  ،که ثروت ودارایی او چند برابر گردید .
علی مردان خان شخصا انسان سخی وعالقمند درخدمت کردن بمردم بود  ،ازآن سبب
او درکابل کارهای بسیاری زیادی را انجام داده که تاکنون درباره اش مقاالت نوشته شده
وافسانه هایش  ،سینه به سینه انتقال یافته  ،ازبزرگترین ونامی ترین یادگارهای علیمردان خان
همانا چهارچتۀ کابل است .
زمانیکه علی مردان خان  ،پل سرخاب مشرقی را ساخت  ،دروصف او شاعری
اشعارذیل راسروده وبرلوح سنگی درکنارپل گذاشته وچنین آمده :
درزمان ثانی صاحب قران شاه جــــهان

بادشاهی دادگسترظل وهاب وحیـــــــــد

خان عالی شاه علیمردان شد ازبهرخــــدا

بانی این پل بفال فرخ وبخت سفیـــــــــد

سال تاریخش چوجستم ازخرد داد این جواب

بانی این پل علیمردان شد ازلطف حمید
( 0120هجری قمری )
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افسانۀ سنگ فارس :
داستان ذیل را ارواح شاد اکادمسین پروفسور داکترعبداالحمد جاوید درنشریۀ رنگین به
مدیریت جناب حیدراختردرآخرهای دهۀ نود عیسوی به طبع رسانیده بود  ،ودلیل ثروتمندی
علی مردان خان را که مردم بدان عقیده داشتند  ،شرح داده است :
"بود نبود  ،زیرچرخ کبود  ،غیرازخداهیچکس نبود  ،هرچه رفتیم راه بود وهرچه
کندیم چاه بود ،جوانی بود خوشکل ورشید  ،آزاده وجوانمرد بنام علیمردان که چهارصدواند
سال پیش درشهر جنت نظیرکابل زندگی میکرد .پدرش ازسرشناسان وبرآوردگان
روزگارخودبود ازملت کرد وازقوم ریکا بود  .آورده اند علیمردان روزی درعنفوان جوانی
چنانکه افتد ودانی  ،برلب دریای کابل که ازکنارخانه اش میگذشت به گشت وگذاربرآمده بود
 ،حینیکه به چپ وراست سیرمیکرد ناگهان چشمش که به هفت دختری پری پیکروخوش اندام
افتاد که با بدنهای سپید چون بلور  ،زلفهای افشان چون آبشاروچشمان سیاه چون زاغ  ،سرگرم
آب بازی بودند ،درمیان این مهرویان شناگر دختری بس زیبا وپری چهره بیش ازهمه جلوه
گری داشت که بی اختیارصبرازدل علیمردان ربود وعلیمردان یک دل نه صد دل عاشق آن
دختر شد .پس ازلحظه ای همینکه خواست به آنها نزدیک شود وآن راز مگورا آشکارسازد،
جمله دختران به کبوتران سپید مبدل گشتند ویکایک به پروازافتادند ودراندک زمان درکرانه
های افق نا پدید شدند  ،علیمردان چون پیکره بی روحی مات ومبهوت ماند  ،هرچند انتظارکشید
دیگر اثری از آنان ندید .از آن هنگام ببعد چندین روز ازبام تا شام به سراغ گمشده بر آمد
ولی بویی از آن پرافشانده نشنید  ،عشق آن صنم گریزپا  ،چنان دل وجانش را سوخت که شب
وروزآرام نداشت  ،این امررفته رفته تا بدانجا کشید که علیمردان از ناله واز مویه چون موی
گشت  ،پدرومادر که حال پسر را بدین منوال دیدند بر سرآن شدند که هرچه زود تر به درمان
یگانه فرزند خود بکوشند  ،لیکن متاسفانه همه طبیبان  ،ستاره شناسان وتعویذ گران از عالج
وی عاجز آمدند وجزدربارخدا دیگرملجا وامیدی برای آنان باقی نماند  ،روزی پدر علیمردان
به تصوراینکه مبادا پسرش دل بگرو عشقی گذاشته باشد  ،نزد او رفت وراز دل اورا جویا
شد علیمردان چون چاره را حصر دید ناگزیرپرده ازروی اسرار برداشت وآنچه را رفته بود
بازگفت  .این بار پدرعلیمردان موضوع را با خویشایان ودانایان درمیان نهاد ومصلحت آنان
را جست  ،همگان باتفاق نظردادند که علیمردان باید با دختری که درشکل وصورت
همطرازپریان کوه قاف ویاهمسنگ فرشتگان آسمان باشد ازدواج کند  ،آنگاه شاید عشق سوزان
گمشده را فراموش نماید وحال ازدست رفته را باز یابد  ،طلبکاران وخواهشگران به هرسو
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به جستجوبر آمدند  ،هرجاکه حدیث زیبایی را می شنیدند به سراغش می رفتند  ،خالصه تمام
دوشیزگان شهر را یک بیک به علیمردان نشان میدادند  ،ولی هیچکدام مقبول طبع نادره پسند
او نمی فتاد  .سرانجام دختری را درخانه پیرزنی سراغ دادند که ازنظرصورت وسیرت ،
حسن وجمال طاق بود ویگانه آفاق درست شبیه کسی که درشاه نشین چشم علیمردان نشسته
بود  ،مادامیکه علیمردان این دختر را دید ازدل وجان پسندید ومانند کسیکه جگرگوشه خودرا
بازیافته باشد شاد ومسرورگشت  ،پدرومادرعلیمردان ازاین حسن اتفاق خشنود شدند وبی
درنگ ترتیب محفلی را برای جشن عروسی فرزند شان گرفتند  ،آوازخوانان  ،قواالن
ورامشگران را ازهرگوشه وکنارگرد آوردند  ،کوی وبرزن را چراغان کردند  ،خوازه های
وآذین ها بستند وبزم های شاهانه آراستند  ،هفت شب وهفت روزشادی کردند وپای کوفتند.
اندک زمانی پس ازشب زفاف  ،علیمردان پژمرده وافسرده بنظرمیخورد وزمان بزمان
زردتروزارترمیشد تاآنجا که دیگرآثارطراوت ونشاط جوانی درسیمایش باقی نماند .
پدرومادرعلیمردان باردیگرداروگران  ،فالگیران ورماالن را فراخواند تا بدرمان نورچشم
بپردازند .ولی همه ازتشخیص مرض وصورت درمان شانه خالی کردند  ،زیرا علتی
دروجوداو نمیدیدند که باعث آنهمه درد وآزارباشد  .پدرومادرعلیمردان دست بدامان اهل ودل
وصاحبان حال زدند والتماس نمودند تا مگردعای نیمه شبی کارگرافتد اماسودی نبخشید.
فالگیران طالع اورا دیدند  ،تعویذ کران نزله وهیکل بستند  ،ستاره شناسان به احوال کواکب
پرداختند  ،پزشکان انواع معجون ومفرح ترتیب دادند  ،بهمه حال نه سحر وافسون ونه دعا
وثنا ،نه دارو ودوا هیچکدام اثرنبخشید  ،گویند روزی مردی ژولیده مو وباخدای درکسوت
دروی شان اما نه به صفت ایشان  ،بدرمنزل علیمردان آمد وبه او گفت  :جوان ! من
ازرازوسروحال تو آگاهم وآنچه را که شرط بالغست باتو میگویم  ،زنهار! این راز سربه
مهر را باکسی درمیان ننهی  ........علیمردان که کاسه صبرش ازغصه وسودا لبریزشده بود
وچنین روزی را از خدا میخوا ست  ،به او وعده داد آنچنان که بخواهد به حرف اوکند ،
درویش گفت :رگ وریشه همسرتو ازنسل وتخم آدمی زاد نیست  ،یا ازجنس فرشته وهمزاد
پری است ویا اژدهای آتش  ،نفس بصورت نیروی زیان آوردر درون او حلول کرده است ،
برای اینکه به سخن من باورکنی امشب طعام را پرنمک وشورکن وخود نیز قسمتی ازبدنت
را پاره کن وبران زخم مقداری ازنمک بپاش تا خوابت نبرد وهمه شب را بیداربمانی درو
پنجره را هم سخت محکم بربند و دروثاق هم قطره آبی مگذار ،آنگاه منتظرباش تا چه پدیدارآید
 .علیمردان چنان کرد ومترصد احوال شد  ،نیمه شب که سکوت گرانباری فضای خانه را
فرارگرفته بود ناگهان علیمردان دید که قسمت باالیی بدن همسرش بشکل پیکریک اژدها
پرنقش وسیاه رنگ  ،مهیب وترسناک مبدل گشت وآرام آرام ازبستر لغزیدن گرفت درتاریکی
شب چشمان آن سیه مارچون شعشه فانوس برق میزدوازدهنش شراره های آتش چون آذرخش
فلکی بادمیشدی وشعله شعله افشان میگشت  .علیمردان بخت برگشته خیره خیره مینگریست
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وزار زارمیگریست اژدها پنجره را شگافت وخودرا به آب رود خانه رساند  .امواج برقص
آمد واورا سرزیرآب کرد وبعد از آنکه مشک مشک آب آشامید  ،لرز لرزان برگشت وخودرا
درهم پیچید وبه بستر آرمید  .علیمردان از هیبت وصالبت اژ دها وتماشای ماجرااز حال
بگردید وموی بر اندامش راست  ،رنگ از چهره زعفرانی او پرید وازشدت وسوسه وهراس
نزدیک بود زهره اش بترکد  ،دم فروبست وهیچ نگفت  ،فردای آنروز درویش باز آمد واز
او جریان را پرسید  ،علیمردان ما جرا را سراپا بیانکرد  ،سپس درویش گفت  :باری
ازهمسرت بخواکه به دست خود نانی درتنوربپزد چون از چهرونژاد پریزادگان است به
هیچوجه حاضرنخواهد شد به آتش نزدیک گردد اما سعی کن بهر نحویکه ممکن باشد اورا
واداری که دم تنوربرود وهمینکه فرصت یافتی اورا به آتش فرواندازهرچه الجاح وزاری
کرد  ،امانش مده وهمچنان سرتنوررا محکم بربند که راهی برای نجات وفرارباقی نماند .
علیمردان بدامن زنش نشست واورا خواه مخواه راضی ساخت تا نانی درتنورزند  ،زن که
عرصه را حصردید برفورچاره ای براندیشید وآستینچه ضخیم وبلندی بردست کشید تا ازگزند
آتش درامان باشد اما همینکه نزدیک تنورشد وخواست زغاله را برتنوربزند  ،علیمردان از
جابرخاست  ،نام خدارا بر زبان آورد واورا درآتش نگونسارکرد وتخته سنگی گرانی را که
طلسم گشای بود بروی تنورگذاشت  .هرچند زن داد وفغان کرد علیمردان کمتر شنید واصال
اعتنا ننمود  ،زن ناالن وگریان میگفت  :باری مرا ازتنور بیرون کن من راز ورمزمهمی را
بتو فاش خواهم کرد که سالمت وسعادت تو بدان بسته است  ،اما علیمردان به هیچ وجه تن
درنداد وراضی نشد  ،فردای آن روز آن مرد بجا رسیده باز آمد قصیه را پرسید وازشنیدن
ماجرا خوشحال شد .
هردو به اتفاق سرتنوررا بازکردند  ،دیدند که بدنه زن کامال خاکسترشده است ودرمیان
توده خاکستر دوپاره سنگی  ،یکی بزرگ ودیگری کوچک چون لولو الال میدرخشید  ،یکی
اراین سنگها نموداری ازخود زن ودیگرش نشانه جنین چند ماهه اش بود  ،درویش دانه سنگ
بزرگ را خود برداشت وکوچک را به علیمردان سپرد وگفت  :اینکه میبینی سنگ فارس
است بهرچه زده شود زراندود میگردد وحتی اگر به آهن آشنا شود آنرا بصورت طالی ناب
درمیآورد :
آهن که به پاس آشنــــــــــــا شد

فی الفــــــــــــوربصورت طــــــــــــالشد

خورشید نظرچـــو کردبرسنگ

تحقیق که لعــــــــــــــــــل بی بهــــــــاشد

زود باشد که ثروت هنگفتی ازین رهگذربدست آری و بمرادت برسی ولی هرگز مردان
خدا ونفس گرم شان را ازیادنبری  ،بکوش تا این اندوخته را در راه خیرجاری وفیض عام ،
طریق حق ونفع خلق بمصرف برسانی  ،این بگفت وازنظرها نا پدید شد  ،علیمردان پس از
آن نفسی به راحت کشید  ،سنگ را به آنچه که در دسترس داشت بزد  ،همگی به طال مبدل
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شد  ،علیمردان که ازخوشحالی دست از پا نمی شناخت ازاین تجربه وآزمایش بغایت شادمان
گشت ودیر نگذشت که خزاین آراست وثروت عظیمی فراهم آورد .
بقول خاقانی ازنقره دیگدان زد واززرآالت خوان ساخت یکی میگفت علیمردان به کان
زررویان زابلستان دست یافته ویاگنج قارون شکافته  ،دیگری میگفت این همه فیض وفیاض
را ازشب زنده داریها وازبرکت شب پرمیمنت قدر بدست آورده است و  ....علیمردان برقور
طرح بازار شهر کابل وبا چارچوک آن که بنام " چارچته " ( درهندی جهته بمعنای بخش
وحصه است ) یا چهارسطح معروف است به تقلید از تصویر شهر شوش که بشکل باز واز
شهر شوشتر که بشکل اسب بود  ،بصورت اژدها ریخت .
مسجد چوک را بجای سر اژ دها ورستۀ بازار را چون پیکراژدها  ،چوک ها را
بصورت یال ودم ودست وپای اژدها آباد کرد  ،اما سالها بعد که تندر آسمانی فروبارید وبرف
سیمین وسنگین آغشته بارکه ها ی خون که هنوز در عرف از آن بنام برف خونی یاد میکنند
شهررا فراگرفت وازدامنه های کوه های پربرف کابل  ،سیل های درازآهنگ پیچان وزمین
کن سرازیرشد  ،زلزله معروف به زلزلۀ کالن درطول چهل روز بالرزه وگذرهای لحظه به
لحظه خود شهر را چون گهواره ناز جنبانید  ،براثرتکان همین زلزله بود که سقف مینا فام
تخته ها وپایه های زراندود دکانهای شهر با پنجره های نفیس وشبکه کارش آسیب فراوان دید
ورفته رفته چنان به ویرانی گرایید که دیگر هرگز روی آنهمه تزیین وتذهیب زیبایی وظرافت
را ندید با کاخها وباغها که در ژرفنای چاکها وشکافهای زمین چون گنج وخزانه قارون که
بجای خود تمثیلی است از سرمایه دار فیض نارس وخدا ناترس فرو رفت وبا درخت های
کهن سال که بیخ وبن آن در الودرز زمین نا پدید شد وفقط شاخ های پربرگ وبارشان چون
تاج سبزی به تارک زمین جلوه گری " رابرت " بقایای این بازار پر آوازه را به خونخواهی
دولت مداران خود "مکناتن وبرنس " باخاک سیاه یکسان ساخت  ،و به آتش کشید  ...این
همان زمان بود که مردم شهر میگفتند  :کابل جان درگرفت دود اش بر آمد ...
داستان زن علیمردان خان درمیان مردم کابل زمین  ،زبان زد عام وخاص گردید  ،هر
راوی به هر شکلی داستان را به شنوندگانش شرح میداد  ،درمجلۀ ( لمر ) سالها پیش که به
مدیریت ارواح شاد غالم عمرشاکر در کابل نشر میگردید  ،شخصی بنام ابوالفرحت  ،دربارۀ
علیمردان خان نوشته ای دارد  ،که با آن داستان  ،استاد جاوید اندکی فرق دارد  ،وی میآورد:
(( علیمردان همین کاررا کرد نصف شب ملتفت شد که زنش برای آب برخاست وچون درخانه
آب نیافت بنا بران سر وتنۀ خودرا از ارسی بیرون کرده بدریا رسانید وآب خورد ودوباره
بجای خود آمد  ،یعنی درحالیکه نصف تنۀ وی درخانه بود  ،نصف دیگر را شاید تا مسافۀ
دوسه صد متر بیرون کرده بود ( )....اینک باینصورت علی مردان خان سنک فارس را
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بدست آورد  ،این افسانه تقریبا چهل سال قبل ( این تاریخ حاال شاید به هشتا د سال پیش تبدیل
شود ) به قلم دانشمند محترم رشتیا در مجلۀ کابل به طبع رسیده است " ( ص  42و 40لمر)
درمجلۀ مذکوربعضی سخنان دیگردر مورد علیمردان خان وباغ علیمردان خان وصفات
دیگراوسخن ها گفته شده است که آوردن آن خالی از مفاد نمی باشد.
حدود باغ علی مردان خان را چنین میآورد که " باغ علیمردان مانند اکثرکوچه های
کابل ازکوچه های کهن است که از آبادی آن درحدود سیصد وچهل سال میگذرد  ،باغ علیمردان
خان به سمت جنوب دریای کابل وقسمت شرقی پل نادرپشتون یعنی پل خشتی  ،تاحدود مسجد
عیدگاه واقع است  ،مسجد عیدگاه  ،مسجد حوض ریکاخانه  ،مندوی سابقه خربوزه  ،وهمچنین
کوچه جنده سردارجان خان  ،ازدوسه طرف این کوچه را احاطه کرده است  .وجه تسمیه باغ
علیمردان این است که علیمردان خان امیراالمراء پسر گنج علی خان در همین قسمت باغی
وخانۀ داشت ( ).....آبادی های زیادی ازوی بجا مانده است که تاریخ فقط همین کوچه وپل
سرخاب وچارچتۀ کابل را قید کرده است ( )....حریق چارچته داستان دیگری دارد وآن اینکه
کیو ناری بطور سفیر یاوالی کابل مقرر بود ودر باالحصار سکونت داشت  ،در آن موقع
مردم نسبت به ازدیاد معاش خویش یاد داشتی به کیوناری داده بودند که یا کیوناری به آن
ترتیب اثرنداد ویا اینکه زیر غور بود  ،بهرحال داود شاه خان سپه ساالرتره خیلی ازموقع
استفاده کرده احساسات مردم را علیه کیوناری برانگیخت وگفت دسته جمعی به باال حصار
بروید وخواهش خودرا بصدای بلند تکرارکنید  .موقعیکه یکعده مردم برای حمله وتعرض
آمده اند ولهذا دست وپاچه گردیده برای پراگنده ساختن مردم ازبرج سمت غربی باالحصار
چند فیر تفنگچه بعمل آورد که درهمانجا یکنفرجابجا هالک شد ودو نفر دیگرزخمی گردید ،
این واقعه مردم را به شورآورد وباغیظ وغضب به باالحصار حمله کردند ،کیوناری که موج
غضب مردم را دید فهمید که جان به سالمت نمی برد  ،بنا بران قلعه را آتش زد  ،اینک بانتقام
قتل کیوناری چارچتۀ کابل توسط باروت به هوا پرانده شد  ،بعد ها در اواخرامیرشیرعلی خان
دو باره چته های کابل تعمیر گردید وتاسالهای  0344هم پا برجا بود  ،درباغ علی مردان نیز
منازل باشکوهی وجود داشت  .میگویند خانه های علی مردان خان در آن زمان بقدری عالی
بود که شاه جهان درسفردوم خود به کابل چندین روز در آن استراحت کرده است  ،خالصه
اینکه علیمردان خان درآن زمانه ها هم ازحیثیت ثروت وهم از حیث اقتداربزرگترین شخصیت
بود وبنا برآن این گذربنام او مرسوم گردید که تاحال وجود دارد  .ازنظر معماری مترقی
تر ین دوره  ،دورۀ مغولی ( تیموری یا بابابری ) است که تعمیرات به سبک واستایل خاصی
آباد میگردید  .علی مردان خان عالوه بر شخصیت سیاسی ونظامی در فن مهندسی نیز صاحب
نظربود  ،چنانچه عقب مسجد عید گاه که یک زمین چمنی بود واکنون در آن آبادی های بوجود
آمده  ،سابقا چند داش خشت وجود داشت که سالهای (  ) 0300در آن خضت می پختند به
اساس نظریۀ علمی مردان خان ساخته شده بود که خشت های مربع در آن پخته می شد
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ودرتعمیر خانه های کابل تاحال نشانۀ آن خشت ها باقیست  ،این خشت ها بقدری پخته بود که
هرگاه ازبلندی به پائین می افتید نمی شکست  ،بلکه مانند چینی صدا میکرد  ".مجلۀ لمر نوشتۀ
ابوالفرحت "
قطعۀ تاریخ وفات علیمـــــــــــــردان خان :
امیری صاحب دولت مشیـــــــــــــــــــــــــری صاحب حشمــــت
ثناگوی علی ومرد حق آگاه مـــــــردان خان
سفرچون کــــــــــــردی زین دنیای فانی جانـــــــــــــب عقــــبا
ندا آمد به تاریخــــش که حق آگاه مردانخان
این کتیبه باالی قبر علی مردان خان درالهورکنار مرقدمادرش قرار داشت .
ALI MARDAN KHAN GARDENS

غالبا مقبرۀ علی مردان خان درالهـــــــــــــورکه مرقد مادرش نیردرآن جای قراردارد
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داخل عمارت مقبــــــره

نمای بیرونی مقبره علی
مــــــــــــــــــــــــــــردان خان
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چهارچته
این بازارسرپوشیده  ،که بدوران شاه جهان امپراتورتورک تیموری که درسرزمین ما
وهندوستان شهنشاهی مینمود  ،توسط علیمردان خان ساخته شده است :
مرحوم میرغالم محمد غباردرکتاب افغانستان درمسیرتاریخ چنین منیگارد :
( نه سال بعد علیمردان خان حاکم صفوی قندهارکه سیاوخش باهشت هزار سپاهی
ازدربارصفوی به قندهار اعزام گردیده  ،او چنین چیزی نمیخواست  .پس درسال 0931
درشهرقندهارخطبه بنام شاه جهان خواند .
سعید خان حاکم بابر کابلستان بفرمان شاه جهان به قندهاررفت وسپاه فرستادگی ایران
را درکناررود ارغنداب درهم شکست وبه این صورت والیت قندهارمربوط هندوستان گرید.
هنگامیکه شاه جهان در  0939خود بکابل آمد  ،علیمردان خان حاکم سابق قندهاررا
به حکومت کابل گماشت وهمین شخص است که چهارچته منقش ومشهورکابل را با باغ
علیمردان بساخت  ،وبعد ها درقرن نوزده این چهارچته ازطرف قشون مهاجم برتانیه سوخته
ومنهدم گردید ) ( ص  499افغانستان درمسیرتاریخ )
استاد آصف آهنگ مینویسد :
" چوک کابل به اصطالح ناف شهربود  ،وعابرین به هرسمتی که میرفتند ازچوک میگذشتند.
چهارچته وچته های آن باسقف پوشیده وبلند با آئینه کاری وچوبکاری که توسط معماران
وصنعتگران معروف با هنرمندی وذوق عالی ساخته شده بود  ،دیدنی وتماشایی وازآبدات
تاریخی کشور ما به شمار می آمد .
چوک وچته هایش از مزدحم ترین نقاط شهر بود  ،برعالوه دادوستد تما اعالنات
واشتهارات در چوک وچته هایش نصب میگردید  .هرستون وخشت آن خاطره ها دارد ،
خاطره های وحشتناک  ،خاطره های غم انگیز وخاطره های شیرین .
امیرعبدالرحمن خان شاه جباروزیرک  ،توسط جاسوس هایش همیشه اخبار واطالعات
خود را از چوک بدست می آورد وهرتصمیمی که میگرفت پیش از آنکه مورد عمل قراربدهد
میگفت ببینید که درچوک میگویند .
چوک را با چته هایش مانند گنبد کوتوالی وکوتی لندنی ناشیانه ویران کردند .
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چارچــــــــــــــــــــــــــــتۀ کابل
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آری چوک باچته های زیبایش وبا آن فرازونشیب هایش وبه آن حوادث تاریخی اش
بخاک یکسان شد که نشانی از آن برجا نماند " ( ص  400-402کابل قدیم  ،آهنگ ).
استاد آهنگ دروصف چارچته عالوه مینماید :
" چارچته که توسط علمیردان خان اعمارگردیده بود  ،ازشاهکارهای عصرخویش بود،
همه کنده کاری وآئینه بندان بوده که درزمستان ازبرف وباران درامان بوده ودرتابستان اثری
ازگرمانبود .
چته های سرپوشیده وبلند که ازدوطرف آن روشنی ازالبالی آئینه بدرون بازار میریخت
تماشایی بود  ،چوک کابل به اصطالح نقطه پرکارشهربود  ،هرگاه ازشمال به جنوب ویااز
شرق به غرب میرفتند  ،کوتاهترین راه ومرکز شهر چوک کابل بود " ( کابل قدیم ص . ) 3
پروژه تعمیرمجدد چهارتخته :
نگارنده این سطوردرصنف چهارم دوران فاکولته درقسمت نقاشی ازطرف ریاست
فاکولته رسما درساعات خاص به شاگردی یک نقاش امریکایی بنام خانم ری  ،ان  ،رایت
درباختر آژانس فرستاده شدم بعدازفراگیری آرت تجارتی  ،پیش از اینکه به امریکا برود ،
مرابایک خانم نقاش امریکایی دیگربنام آرلین فرید من  ،معرفی نمود تاگاه گاهی طرز نقاشی
رنگ روغنی را ازوی بیاموزم .
خانم آرلین لیدرمن فرید من  ،خانم رئیس خارجی فاکولتۀ انجینری پوهنتون کابل بود ،
البته از وی بسی چیزها آموختم .
خانم فرید من  ،پروژه ای را سردست داشت که میخواست ازروی بعضی اسناد ،
چهارچته کابل را دوباره آباد نماید  ،من کم تجربه وبی معلومات بودم  ،ازتماس باوی ،
درخصوص تاریخچه وطرز ساختمان وموقعیت چهارچته اندک – اندک آشناشدم  ،خانم
مذکوراعضای بورد مشورتی و مدیره را ازشخصیت های پرنفوذ وباقدرت انتخاب نموده بود
تا بوقت آباد کردن دوبارۀ چهارچته کسی نتواند  ،موضوع را از میان ببرد .
خانم فرید من در خصوص پروژۀ مذکورباشاروالی  ،وزارت خارجه وبعضی موسسات
دیگرخارجی وداخلی موضوع را درجریان گذاشت  ،وپالن پروژۀ او مکمل گردید ،تکمیل
پروژۀ او زمانی بود که مدت کارش درکابل بپایان رسیده بود  ،وبه امریکا برگشت .
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سالها سپری شد  ،شاهی به جمهوری  ،جمهوری دیکتاتوری کمونستی وآن به حکومت
مجاهدین وطالب ها رسیده  ،من نگارنده نیز درین میان مهاجرشدم  ،وبه امریکا آمدم  ،باخانم
فرید من که استادم بود واحترام زیاد برایش داشتم  ،دربین همۀ سالها ی فوق الذکر ،تماس
نداشتم  ،اما نام مکمل ومحلۀ سکونتش را بیاد داشتم  ،وازطریق تیلفون همدیگررا دریافت
کردیم  ،وی خیلی خوشحال بود که من بعد ازهمه واقعات وتغیرات زنده مانده ام .
درسال  4104م تصمیم داشتم تا کتابی را بنام "کابلیان و کابلستان " بنویسم  ،چونکه
عکس های بسیار زیادی را ازکابل با خود داشتم وازطرف دیگربعد ازدوازده سالگی  ،درکابل
نشوونماکرده بودم وکابل برمن حق زیاد داشت .
چون کلمۀ چهارچته درنوشته ها آورده شد  ،فورا درذهنم خطورنمود که خانم آرلین
لیدرمن فرید من در آن باره  ،کارکرده است  ،باوی درتماس شوم تادر صورت مکان ،
کارپروژۀ وپالن چهارچته را برایم بفرستد .
ازبخت نیک آن استاد نیک اندیش وافغانستان دوست که نامهای دوپسرش را بنامهای
تیموروکریم گذاشته بود  ،یک کاپی ازپروژه اش را برایم فرستاد  ،که اینک جهت آگاهی
دفترف رهنگی شاروالی کابل موضوع را برایشان توضیح نمودم  ،تا باشد  ،درآینده پروژۀ
مذکوربه همکاری ممالک دوست مخصوصا ایاالت متحدۀ آمریکا  ،احیاگردد  ،ویک باردیگر
کابل ویران شده را  ،زیبا تر جلوه دهد .
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کابل وصائـــــب تبریزی
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دروصف کابل
قصیدۀ معروف صائب تبریزی  ،بوقت اقامتش درکابل  ،که درآن وقت والی کابل
ظفراحسن خان بود .
خوشاعشرتسرای کابل ودامان وکهسارش
که ناخن بردل گل میزند مژگان هرخارش
خوشاوقتیکه چشمم ازسوادش سرمه چین گردد
شوم چون عاشقان وعارفان ازجان گرفتارش
زوصف الله او رنگ برروی سخن دارم
نگه را چهره خون سازم زسیر ارغوان زارش
چه موزون است یارب طاق ابروی پل مستان
خدا ازچشم شور زاهدان بادا نگهـــــــــــدارش
خضرچون گوشه بگرفته است ازدامن کوهش ؟
اگرخوشترنیاید ازبهشت این طرف کوهســارش
اگردررفعت برج فلک سایش نمی بینــــــــــد
چراخورشید را ازطرف سرافتاده دســـــــتارش
حصارما رپیچش اژدهای گنج را مـــــــــانــــد
ولی ارزد به گنج شایگان هــــرخشت دیوارش
نظرگاه تماشایی است دروی هرگذرگاهـــی
همیشه کاروان مصر می آید ببــــــــــــــازارش
حساب مه جبینان لب بامش که میدانـــــد
دوصد خورشید رو افتـــــاده درهرپای دیوارش
بصبح عید میخندد گل رخساره صبحش
بشــــام قدر پهلو میزندزلف شـــــــــــــب تارش
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تعالی هللا ازباغ جهان آراو شــــــــهرآرا
که طوبی خشک برجامانده است ازرشک اشجارش
نماز صبح واجب میشود برپاک دامــانان
سفیدی میکند چون در دل شب یاسمــــــــن زارش
نمی دانم قماش برگ گل لیک اینقدردانــم
که برمخمل زند نیشـــــی درشتی سوزن خــــارش
گلوسوزاست ازمی نغمه های عندلیب او
چوآتش برگ میریزد شرر از نوک منــــــــــقارش
درختانش چوسرو ازبرگ ریزی ایمن اندایمن
خزان رنگی ندارد برگل رخســــــــــــاراشجــــارش
بروزعیدی خندد گل رخسارۀ صبحـــــــــش
بشان قدر پهلومیزند زلف شــــــــــــــــــب تــــــارش
فلک از آفتاب آئینه داری پیشه می ســـــازد
که گرم حرف گردد طوطی ملک شـــــــــــکربارش
الهی تاجهان آراء وشهر آرا بجا باشــــــــــد
جهان آرایی وآرایش کشــــــــــــــور بود کــــــــــارش
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صائب وکابل
مردم کابل از قدیم االیام مردم باشهامت  ،غیورظریف طبع ومهمان نواز میباشند .
درآنجا معمول چنین بود که هرکس درقسمت مهمان نوازی با دیگران رقابت داشتند  ،چون
رقابت بجای میرسید که مهمانان را خدا از دروازۀ غیب نعمت ها عنایت میکرد به این معنی
که مهمانداران هرآنچه را درمهمانخانه داشتند وقف مهمان میکردند و مهمان تا جائیکه قدرت
داشت از آن مال ومتاع باخود می برد والبته مهمانی هم بود که از گرفتن ابا میورزید .
به هراندازه ایکه مهمان دریک خانۀ کابلی میرفت به نام نیک وقدرت مهمان نوازی
صاحب خانه تمام می شد وکابل ها می گفتند  " :وقتیکه مهمان ازدروازه می آید روزی اش
را خداوند از روزن می اندازد ".
چون صائب به کابل رسید وجوانانیکه در اطراف شهر انتظارمهمانان را میکشیدند
وهریک بفکر آن بودند که آن مهمان گرامی شان را به رقابت از دیگران بربایند وبخانه های
خود ببرند .
رواج چنین بود که به جوانان از طرف فامیل ها وظیفه داده میشد که دراطراف قریه
ها رفته ومنتظرورود مهمانان به کابل باشند که تادروقت داخل شدن به کابل مهمانان در انتظار
یافتن جای اقامت نمانند .
چون جوانان همه گرد واطراف صائب را که به کابل می آمد برگرفتند  ،درین وقت
صائب موضوع را بزودی درک کرد واز حساسیت این کار واقف گشت  ،شرطی را بجا
گذاشت تا جنگ وخصومتی درمیان نوجوانان نیافتد  .بناء شرط خودرا بدین وجه طرح کرد
وگفت  :جوانان مهمان نواز کابلی شما ارجمندان من هستید ومهمان نوازی شما قابل قدراست
ومن آرزو دارم که به خانۀ هرکدام تان بروم وچون یک شخص می باشم از آنرو نمیتوانم
خودرا به همگی برسانم وبهتر آن باشد که شرایط مرا هرکسی که بجای آرد  ،همانجا بروم
ودر همان جای بخوابم  :بنده خوراکی را ضرورت دارم که از آن خوراک خودم بخورم
ومرکب ومرغکم بخورند .
جوان بچه ای درمیانه با جرئت چشم گیری گفت که من شرط شمارا بجای آورم بشرط
آنکه قدم رنجه فرموده وبقدوم مبارک تان  ،خانۀ غریبانه مارا فروغ بخشی نمایید .
صائب با ابراز تشکر از جوانان دیگر نا چار با این جوان که هنوز نمیداند درین وعدۀ
خود کامیاب است ویانیست راهی گردید .
آن عده جوانان که انتظار مهمانان را درخارج از کابل میکشیدند از عقب صائب با
کنجکاوی عجیبی حرکت میکردند تا اینکه در نزدیکی خانۀ آن جوان رسیدند وصائب دید که
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شخصی بادستارابریشمی نخودی وریش ماش وبرنجی بی صبرانه بطرف صائب میدود  ،بعد
از احوالپرسی وخوش آمدید  ،صائب برایش گفت ای برادر پسرت مرا باین وعده بطرف خانه
ات آورد ومن هم نتوانستم جواب رد بدهم وحاال چون شما در بیرون خانه تشریف دارید اجازه
بدهید تا من نتیجۀ شرط را قبل ازینکه بخانۀ تان بروم بدست آورم .
مرد کابلی برای اینکه صائب را درغفلت نگاهدارد تظاهر بسیار مالیمانه وعادی نشان
داد وگفت چه عجب کاری واین شرط خیلی آسان است .
پسراین شخص که بخاطر آوردن مهمان این وعدۀ خام را داده بود  ،نهایت خوشحال
گردید ودوستان دیگرش که به رقابت باوی در بیرون شهر کابل رفته بودند  ،انتظارآنرا داشتند
که جواب چه خواهد بود وهمۀ شان با کنجکاوی درگرد صائب حلقه زده بودند .
پدرجوان بچۀ کابلی به صائب گفت که  -شما خسته ومانده شده اید بمن اجازه بدهید
که یک – دو دوشک وبالشت بیاورم ودرزیر این درخت که سایۀ خوب وسرد دارد وما مردم
کابل آنرا پشه خانه میگوئیم دم راستی نمائید  .وشرط شما را بزودی انجام میدهم .
صائب ازین پیشنهاد خوش شد و پذیرفت وگفت خوبست که بخانه اش نمیروم تا سخنم
ووعده ام نشکند وصاحب خانه هم خدا را شکر نمود که کم ازکم درپیش دروازه ام این مهمان
عالیقدر رحل اقامت افگنده وفرضا اگر نتوانستم شرط را بجا آورم  ،همین دوشک وبالشـــــت
هایم را برایش میدهم  ،زیرا معمول است در کابل که مهمانان میتوانند با خود توشۀ خانه را
که در آنجا خفته بودند ببرند .
صاحب خانه با این منطق وآرزو بخانه رفت وبه صائب در بیرون دروازه آن تجهیزات
را بجا آورد .
درحالتیکه صاحب خانه نزد صائب دوشک وبالشت آورده ودر زیردرخت پشه خانه
هموارمیکرد  ،صائب ازهرطرف سخنی میگفت وجوابی می شنید  ،این سوال وجواب ها
بجای رسید که صائب گفت نام اصلی این قریه چیست ؟ دهقان کابلی – یعنی صاحب خانه
گفت این قشالق را " کمری " میگویند صائب ظریف وخوش طبع خواست که دهقان را که
ناخوان وبی بیسواد است آزمایش نماید – بطرف یکی ازدرخت ها نگاه کرد وگفت :
"هرگزثمری نیست نهال کمــــــــــــــــری را "
دهقان بیسواد یکباره بخــــــروش آمد وگفت :
"ازبسکه ثمر داشت نهالش کمری شد "
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صائب از حاضر جوابی دهقان چنان بجوش آمد که گویی از مسرت وخوشحالی جهانی
را نصیب شده باشد  .چون صائب سخندان است واز شخصیت های بزرگ ادبی میباشد بخاطر
عشق او در سخن وسخنوری در دل خود چنان احساس مینماید که دلیلی بیابد وبا دهقان ظریف
کابلی – بپاید ولی دهقان یعنی صاحب خانه غرق وحیرت زده بفکر دریافت شرط صائب
است .
حاال وقت آن رسیده که صاحب خانه پسرش را بخدمت صائب گذاشته وبرایش
خصوصی گفته است که تامی توانی اورا مصروف وخوش نگاه کن وسعی کن که متوجه
شرط نشود واگرکلمه ای از شرط را باال میکند  ،کلماتی را پیداکن که موضوع فراموشش
شود وچنانچه که من همرایش مشاعره نمودم  ،دیدی که چقدراحساساتی شد ویکدم فکر وخیالش
به مصرع من متوجه شد  ،اگراین کار را نه کنی رقیبان منتظر آن اند که اورا شب بخانۀ شان
ببرند  .اکنون من بخانه میروم وشرطش را بجا می آورم واگرخدا ناخواسته شرطش بجا نگردد
رسوایی عالم خواهیم شد .
پسر هم درفکرعمیق فرورفته ونمیداند که اجرای شرط چه خواهد بود او فقط پیش
دستی کرده است وگفته است که اگربخانۀ ما بیائید شرط شما را بجای خواهیم آورد.
درین حالت که پدربخانه میرود  ،نزد خانمش ایستاده پریشان وخجلت زده اظهارمینماید
که پسر ما گرچه بخاطر اجرای شرط بی تجربگی کرد ومهمان را بخانه آورد اگرشرط مهمان
بجا نگردد درمیان قوم رسوا خواهیم شد ،پس ای خانم وسیلۀ کن که هم مهمان بدست آید وهم
نزد قوم وسیاالن واودرزاده ها خجالت نگردیم .
خانم این مرد هم نهایت پریشان شد ونتوانست بشرطیکه صائب گذاشته بود فکرش را
بکاراندازد  ،زیرا او یک خانم بی سواد است و بجز از خانه وما حول آن جای دیگری را
ندیده وهم صحبت های باسواد نداشته است  .خانم دهقان کابلی هرخوراکی را که نام میگرفت
دخترک چهارده ساله اش میگفت که خوبست اما این بخودش وبه مرکبش میشود  ،پس به مرغ
او چه خواهد بود ؟ ویااینکه میگفت این بخودش ومرغش است پس به مرکب چه خواهید کرد؟
همۀ این گفت وشنود ها چنان به سرعت صورت میگرفت که بیش از چند دقیقه محدود را باید
دربر نمیگرفت  ،زیرا صائب از راه دور آمده وگرسنه وتشنه است  ،مرکبش راه دور ودرازی
را دردشت های کابل پ یموده وصائب بر آن نیز سواری نموده است وصائب که طبیعت مرغ
دوستی داشت ومرغش را نوازش میداد برآن مرغک آفتاب کابل تابیده واورا تشنه ساخته
است .دهقان باخانم ودخترش درتالش یافتن جواب میباشند وصائب به کابلیان میگوید که من
شرطی را گذاشته ام که کسی نمیتواند این شرط را بجا آورد وپسر صاحب خانه کلمات نامرتب
وسراسیمه از زبان میکشد تا صائب را مصروف نگهدارد .
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صائب به اطرافیانش میگفت که لذت مشاعره ای را که با این دهقان صاحب خانه کردم
تاقیامت ازیادم نمیرود وباورم نمی آمد که یک دهقان کابلی که خودش ازسواد بی بهره است
چنین ظرافت عالی داشته باشد وفی البداهه مصرعی را درمقابل مصرع من بسراید.
درین حالتی که صائب با نوجوانان کابلی همه در زیردرخت بودند که مرد صاحبخانه
با خربوزه ای بیرون آمد وهمه مجلسیان را حالت عجیبی رخ داد وگفت ای مهمان عزیز که
هنوز نامت را نمیدانم  ،اینست شرط تو که بجا آورده ام وخدارا شکر میکنم که امشب وشب
های دیگر را بخانۀ عریبانۀ من سپری مینمایی  ،مغزش را خودت بخور  ،پوستش را به
مرکبت ده وتخمش را به مرغک بده تاهمۀ تان راحت یابید.
بچه ها ی جوان هرکدام زمزمه میکردند ویاهم میگفتند که این شرط خو آسان بوده
وماهم در حویلی وزمین خود خربوزه داشتیم ولی چه سود که دیراست .
صائب ازین هوشیاری وزیرکی مهماندارخود چنان به هیجان آمد که گویی جهانی را
نصیب شده باشد .
چه صائب بزرگوارشاعر بلند آوازه وبزرگ جهان فارسی بود درحقیقت جواب سوالش
را خودش هم نمیدانست که چه خواهد بود  ،او فقط به شوخی اینکه از هجوم مهمان نوازی
در امان باشد این شرط را گذاشته بود زیرا درکابل میگویند :
" مهربانی های بسیارکمتراز آزارنیست " .
درهمین حال پسر بطرف پدرآمد وآهسته دهنش را نزدیک گوش پدربرد وپرسید ای
پدراین چه حکمت بود که توکردی ومن این کا را " هللا توکلی " کرده بودم وپدردهنش را
بگوش پسربرد وگفت بچیم ( بچۀ من ) اینکار را خواهرت ابتکارکرد وزمانیکه من ومادرت
حیرت زده به یکدیگرمینگریستیم ودر فکر یافتن خورا ک که شرط را بجا آو رد بودیم ،
ناگهان خواهرت صداکرد که " آغا جان  ،ببوجان " یافتم یافتم  ،بمجردیکه یافتم گفت تاکه من
اورا بپرسم که چه رایافتی دریک چشم زدن از خانه بیرون رفت وبایک خربوزۀ پخته شده
از پالیز حویلی برگشت وبرایم آنرا شرح کرد واینک خداوند ما را درپیش دوست ودشمن
سرفراز ساخت ومهمان نصیب ما شد .
شکرخدا که هرچه طلب کــــــــــــردم ازخدا
برمنتهای مطلب خود کامــــــــــــران شــــدم
"حافــــــــــــظ "
ع  ،شهـــــــــــرانی
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صائب وتباف دهلوی
صائب تبریزی درختم سفربکابل روی به هندوستان می نهد  ،وزیبایی های کابل ،
مهمان نوازیهای کابلیان وغیره خاطرات خوش کابل را باخود به دهلی می برد .
روزی از روز ها صائب سخنوروادیب بزرگ به رسته های بازارشهر دهلی به گشت
وگزارمی پردازد تاازهرشاخه گلی وازهرچمن سمنی بچیند  .دربازار مزدحم دهلی با کنجاوی
زیاد هرموضوع را که خوشش می آمد  ،یادداشت میکرد  ،واگر فرصت دست نمیداد موضوع
را به حافظه می سپرد  .درضمن گشت وگذارومشاهدات در بازار گرم دهلی نظرصائب را
تبافی در قلب شهر دهلی جلب نمود که قاش های تربوز وخربوزه را بروی سینی بگونۀ زیبا
چیده بود وقاش ها چنان مینمود که هرقاش بزبان بی زبانی فریاد بر میداشت ومیگفت  ،کجائید
ای صاحبان اشتها که من لذیذم .
تباف میانه سال آنچنانکه تبنگش را با چیدن قاشق های زیبا مزین ساخته بود  ،مصرعی
را نیز بر زبان می آورد وبالحن خوش چنین میگفت  " :من قاش فروش دل صد پارۀ خویشم".
باشنیدن مصرع باال شاعر نازک خیال به هیجان می آید ویکباره تغییر حالت مینماید .
چه عجایب صحنه ای که شاعر پرآوازه  ،موشکاف ونکته دان ونکته سنج ازبسکه زیرتاثیر
مصرع مذکورقرارگرفته  ،حاضراست کلیات یک هزاربیتی اش را که عمری به تهیۀ آن
سپری نموده به آن مصرع معاوضه نماید .
صائب که سیاحت ها کرده وکابل را پیش از آمدن به دهلی دیده  ،چنان عاشق مصرع
شده که ذوق زده شده وسر را از پا نمی شناسد ودرکنارتباف بایک حالت هیجان زده واحساسات
ایستاده وتباف از احساسات او خبری ندارد ومصروف مشتریان وخواندن مصرع خود است
وآخرین آرزوی وی آنست که بافروش قاش ها چیزی را بنام قوت الیموت به فامیل غریبش
تهیه بدارد .
بعضی از مردمان بازار ویابازاری ها که تحت تاثیر آوازخوش ومعنی مصرع زیبا
می آمدند  ،ازقاش ها میخریدند ودرمقابل چشم تبنگ واال تناول میکردند وبه گرسنگان
وتشنگان اثر می انداختند  ،برخی هم بخاطر معاونت به تبنگ واال ازقاش ها خریداری
مینمودند  ،کسانی هم بودند که صدای آن شخص را خوش داشتند وگرد وی حلقه میزدند ولی
پولی درکیسه نداشتند وتنها گوش فرا میدادند واز آن کیفیتی می برداشتند  ،درکابل قدیم ،
کابلیان می گفتند که  " :پولداره کباب  ،بی پوله دود کباب " .

129
صائب که شاهد همه اوضاع بود اشخاص راهم مشاهده کرد که از آواز تباف بد می
بردند  ،وسویش خیره – خیره می نگریسته وازنزدش باعجله دورمی شدند  ،مخصوصا
کسانیکه به فارسی دری نمیدانستند .
چه تاریخیکه تکرار میشود وچه عجب دنیائیکه سالها قبل سلطان محمود غزنوی
شهنشای بزرگ اسالم صدای اسالم را درسومنات بلند کرد ودرکشور پهناوروسحرآمیز
هندوستان دین اسالم وزبان فارسی را مروج گردانید وشاعران بزرگ فارسی  ،چون ابوالفرج
رونی وغیره را پرورش داد واین باریک مردعادی کابلی درقلب هندوستان یعنی شهردهلی
صدای فارسی را بلند می سازد .
صائب همچنان مشاهده مینمود که تبافان دیگر که در جوارتباف کابلی قرار داشتند اورا
بسیاردوست داشتند  ،زیرا او وسیلۀ خوبی بود که مشتریان را باکشیدن صدای مرغوب جلب
میکرد واز آن میان یکتعداد شان ازهم جوارانش چیز های میخریدند .
اما صائـــــــــــــــــب :
صائب بمجردیکه درین صحنه قرارگرفت وآنهمه حرکات وجوش وخروش را بچشم
سر مشاهده میکرد  ،یکباره احساساتش بجوش آمد ونزد تباف کابلی باشانه زدن بدیگران
خودرا نزدیک ساخت وفورا از او پرسید که ای برادر از کجاستی ؟
تباف درجواب گفت که من اصال از کابل میباشم ومنظورشما ازین پرسش چیست ؟
صائب گفت  ،فقط میخواستم بپرسم  ،ومن هم فکر میکردم که این قسم الفاظ زیبا از زبان
کابلی ها باال میشود  ،زیرا صائب  ،با ظرافت کابلی ها آشنایی داشت  ،بعد از تبادل افکارتباف
به صائب گفت که این یگانه راه عایداتم بخاطر تقویۀ فامیلم یعنی اباته واعاشه میباشد وبس .
ازجواب فوق دردل صائب گواهی پیداشد وفکر کرد که شاید معامعله بآن مرد تباف
صورت بگیر د وگفت ای مرد خوش الحان که صدای دل انگیزی داری من میخواهم ازقاش
های خربوزه ات خریداری کنم  ،زیرا هنگام اقا متم درکابل از آن زیاد خورده وچشیده ام
ولذت آن هنوز دردهنم احساس میشود وخاطرۀ زیبایی با دهقان کابلی وخربوزه دارم که برایت
بعدا خواهم گفت .
اما درکنارآنهمه  ،آرزومندم که مصرعی را که بخاطر جلب مشتریان بزبان می آوری
خریداری نمایم  .تباف دراول حیرت زده بسوی صائب خیره شد ولحظه ای خاموش بماند
وبعدا بفکر فرورفت که این شخص  ،عجب انسان پاک وبی آالیش است  ،زیرا این خود یک
موضوع آسان است  ،فرضا اگرمن این مصرع را نفروشم  ،اکثرمردمان دهلی این مصرع
را شنیده اند ومیدانند واو میتواند ازدیگران بخرد ،حتی ازهمسایه ها و همجوارانم میتواند
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خریداری نماید  ،ودرحالیکه این شخص ضرورت به خریداری این مصرع ندارد  ،میتواند
راسا به حافظه اش بسپارد وازخود بداند  ،خریدن شعریعنی چه ؟ چون صائب دانشمند است
 ،موضوع را برایش فهماند وارزش مصرع را نیز صادقانه برایش توضیح کرد  ،زیرا صائب
شخصیت شناخته شده درعلم ودانش وشعر وادیب مقتدربود وبه قیمت سخن بخوبی میدانست
وبدقایق سخن بوجه احسن میرسید ونمیخواهد کسی را فریب بدهد .
تباف چون به کنه موضوع پی برد  ،سوالی نمود که ای برادر ازاین موضوع چه
میخواهی بسازی ؟ صائب گفت فقط میخواهم این مصرع را بمن بفروشی وبعد از خریدن
هرچه درباره اش کردم " مصرع " از آن منست میکنم  ،وحاال یگانه آرزو یم اینست که این
"مصرع" را بمن بفروشی .
تباف که موضوع را جدی یافت بافروختن " مصرع " راضی نشد وفروختن آنرا
داللت به کسادی عایدش دانست واز صائب خواست که موضوع خریدن " مصرع " را
فراموش نماید  .صائب سخت پریشان شد وگفت ای برادر همین مصرع ات را دربرابر دیوان
اشعارم میخرم وتمام دیوانم را بتومیدهم  ،اگرلطفی کنی و " مصرع " ات را بمن بفروشی .
چه صحنۀ جالبی  ،ازیکطرف شخص عالم وشاعر بزرگ که نامش از ایران وخراسان
تااقصای هند رفته وطرف دیگرمرد بی سواد است  ،سابقۀ علمی ندارد ولی فقط به شعر
وشاعری عالقه دارد وبس ونمیداند باصائب چه معامله ای را انجام دهد .
درمرحلۀ اول تباف از گرفتن دیوان ومعاوضه اش در مقابل " مصرع " ذکرشده ابا
ورزید  ،صائب بمجرد شنیدن این موضوع بدون فوت وقت پیشنهاد نمو که اگر آنرا ننمودی
میخواهم در بدل پول خریداری نمایم وباآلخره هردو بدین موضوع توافق حاصل نمودند که
در مقابل پول هنگفت " مصرع " از آن صائب باشد  .صائب که این " مصرع " را از خدا
میخواست  ،اکنون بدست آورده است فی البداهه چنین گفت :
لختی برد ازدل گذرد هرکـــــــــــــــــــــــه زپیشم ( مصرع اول توسط صائب )
" من قاش فروش دل صــــــــد پارۀ خویشـــــــــم " (مصرع دوم توسط تباف )
ازآن تاریخ ببعد بیت فوق تعلق میگیرد به صائب تبریزی  ،که داستان آن درچاپ
صفدری دیوان صائب ذکرشده ودرمجموعۀ شعری " گلستان مسرت " چاپ بمبئی نیز
موجوداست  .الزم بیاد آوریست که چون خربوزه زیاده ترقاش میگردد وتربوزبه کشتی قطع
میشود ورنگش سرخ گونه است وامکان قاش ساختن هم دارد از آن سبب درین داستان بعضی
حدس میزنند که تباف درسینی خود اصال تربوز میفروخته که قابل قبول میباشد .
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برخی بر آننند که ولی طواف کابلی بیت مذکور را سروده است که درست نیست قبول
نمی باشد واین بیت سالها قبل از او سروده شده است  ،ومیتوان گفت که ولی طواف شاعر
بدیهه گوی کابل که از ظریفا ن وخوش طبعان کابل بمانند اسالف واخالف خود است  ،این
شعر را ازکسی شنیده باشد وآنرا باسوز وگدازی بخاطر عشق او باشهزادۀ زیباروی در بازار
زمزمه میکرده  .پس صائب دوخاطره از معامالت شعری دارد که ما آن اسناد را بدست داریم
یکی بادهقان درکابل که بنام هردوختم میگردد ودوم اینکه باتباف دهلی درشهردهلی " مصرع"
ذکرشده را خریداری مینماید .
خریداری سخن درآن عهد یک عنعنۀ ادبی بوده  ،چنانچه عبدالرحیم خانخانان  ،که
مرجع شعرا وادبا عصرخود بود یک غزل آتشی قندهاری را به پول هنگفت خریداری نموده
بنام خویش نموده است .
نوت :
خان خانان لقب صدراعظمان امپراتوری بابریان درهندوستان میباشد ویا بعبارۀ
دیگرخانخانان بمعنی نخست وزیرویاصدراعظم بود .
کلمۀ اصلی " قاش " قیچ ویا قیش میباشد که درترکی عینا به شکل " قیچ " تلفظ میشود
وبعدا بمرورزمان شکل " قاش " راگرفته است " کلمۀ " قاش " درترکی بمعنی " ابرو " است
واز نگاه شکل و ساختمان قاش خربوزه بمثل ابرو بریده می شود  ،شده میتواند این هم بوجه
تسمیۀ آن ارتباط داشته باشد.
ولی طواف کابلی به شهزادۀ مورد نظرخویش این بیت را سروده بود :
گرخدا این طفل مهوش را بمن راضی کند
استخوان خود بجل سازم که اوبازی کنــــد
چون وی شخص بی سواد بود  ،درخصوص کلمات " بازی " و " راضی " بمانندیکه
او باتوجه منمایند متوجه نشده است .
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صوبه دارهای کابل
درقسمت اینکه کابل پیش از اسالم  ،تختگاه کابلشاهان بوده  ،معلومات مختصرارائه گردید،
درزمان ورود اسالم نیز بصورت غیرمنظم ازرهبریت درکابل سخن گفته شد  ،ازتورکی
شاهان وهندوشاهان بحث ها بمیان آمد درخصوص ترکی شاهان اززبان مرحوم عالمه حبیبی
به استناد ابوریحان ودانشمندان دیگرگفته شد که درکابل عموما از احفاد هون های سفید
ویاتورکان توکیوحکومت میکردند  ،که تنها یک سلسله شان شصت نسل  ،نسل به نسل درکابل
حکمراندند وچه رسد به فامیل های دیگرآن شاهان  ،وبصورت اقل نیز ازهندوشاهان ذکرها
رفت .
درزمان تورکی شاهان غزنی در راس آلپتگین  ،بعد ها امیرسبکتگین  ،سپس قاید
بزرگ اسالم سلطان محمود کبیرکه از قوم قرلوق بودند  ،کابل یکی ازشهرهای مربوط
مرکزعروس البالد غزنی بشمار می آمد .
درزمان مغوالن  ،طوریکه متذکرشدیم پوالد بوقا وآق بوقا  ،کابل را اداره میکردند
وبعد از آن بدورۀ امیرتیمورهمچنان امرایی ازجمع تورکان تیموری  ،اداره کابل را بدست
داشتند .
درزمان سلطان ابوسعید میرزا  ،نواسۀ امیرتیمور ،درمدت کوتاه پدربابرشاه بنام
عمرشیخ میرزا  ،بصورت امیرکابل وسپس میرزا الوغ بیک  ،برادر عمرشیخ  ،درکابل خان
ویاامیر مقرر شد  ،که به همکار ،ویسل الدین اتکه  ،کابل را به عروس شهرها مبدل کردند
وپغمان را باراول به شکل تفریحگاه انتخاب وآنرا که زیبایی طبیعی داشت  ،زیبا ترساختند.
بعد از میرزا الوغ بیک فرزند او میرزا عبدالرزاق مدت کوتاه در راس حکومت کابل قرارداده
شد وچون خورد سال بود  ،مقیم خان ارغون کابل را ازدست او گرفت وخود در اریکه قدرت
در باالحصارتکیه زد  ،ناگفته نماند که همه کسانی را که در کابل خانی وامیری کردند ودرباال
ازایشان ذکررفت  ،جای حکم فرمایی شان مرکزباالحصاربود .
زمانیکه ظهیرالدین محمد بابرشاه فرزند عمرشیخ میرزا وبرادرزادۀ میرزا الوغ بیک
کابل را ازدست مقیم خان ارغون بدست آورد  ،وی درمقام فرمانروایی کابل قرارگرفت
وامپراتورآیندۀ افغانستان نصیرالدین محمد همایون  ،فرزند بابرشاه در ارگ باالحصارتولدشد.
بابرشاه  ،آنقدردرزیبایی وعمرانات کابل واطراف کابل دست زد که میگفتند کابل را جنت
روی زمین گردانیده است  ،جهت معلومات مزید  ،به کتاب باالحصار استاد کهزاد  ،تاریخ
افغانستان استاد حبیبی  ،همایون نامۀ گلبدن بیگم  ،توزوک یابابرنامۀ بابرشاه وکتب
دیگرمراجعه شود .
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همایون درزمان بابرشاه  ،درکابل حکم میراند وبوقت امپراتوری اش درهند  ،حکومت
کابل را به برادرش میرزا کامران داد ومیرزا کامران همان شخصی است که باال حصار کابل
را ترمیم وملحقاتی را درآن افزود .
درزمان همایون میرزا  ،محمد علی تغایی بمدتی حاکم کابل تعیین شده بود  ،زمانیکه
همایون به هندوستان رفت منعم خان را صوبه دارکابل مقررنمود  ،همچنان نام غنی خان را
در همین دوره منحیث حکمران کابل می یابیم که او فرزند منعم خان می باشد  .درزمان
حکومت جالل الدین اکبر  ،برادرکوچکش محمد حکیم میرزا که بزور مادرش ماه چوچک
بیگم به فرمانروای کابل مقام یافت  ،ولی کارهارا همه ماه چوچک بیگم انجام میداد  .درینجا
واقعات دیگر درباال حصاررخ داد  ،وبهرصورت تنها میتوانیم حکیم میرزا را حکمران کابل
در جریان همه اتفاقات بپذیریم  ،ودرآخر ازطرف جالل الدین اکبر پادشاهی کابل به حکیم
میرزا داده میشود  ،ولی بعد از چهارسال وفات مینماید  .قابل تذکرمی باشد که از دوران
تیموریان به بعد تاختم حکمروایی شان درکابل به دوکلمه " اتالیق " و " اتکه " بر میخوریم ،
این کلمات تورکی ومعنی لغوی اتالیق آموزگارومعنی اتکه بفتحتین حروف اول ودوم قائم
مقام است وهردو ازمرکبات آته یعنی پدرمیباشند  ،والبته دانسته نمیشود که در آن زمان به چه
مفهوم استفاده می شده است  ،وتنهامیتوانیم بگوئیم که مشاورویاهمکارخواهد بود .
بعد ازوفات میرزا محمد حکیم  ،چون فرزندان وی خورد سال بودند بنآ کابل به بجگت
سنگـه وخواجه شمس الدین تفویض گردید .
درسفردوم جالل الدین اکبر  ،حکومت کابل به محمد قاسم خان از طرف شهنشاء
تفویض گردید  .بعد از جالل الدین اکبر بدوران فرزندش جهانگیرشاه بیک خان  ،خان دوران
منحیث صوبه دار کابل مقررشد  .بعدازاو قلیچ خان صوبه دار کابل مقررشد وغالبا مهابت
خان هم منحیث صوبه دار کارکرده ونیز امان هللا نام را صوبه دار کابل آورده اند .
بدورۀ شاه جهان فرزند جهانگیر ،سعید محمد خان را منحیث صوبه دار کابل می
شناسیم که  ،بوقت ورود علی مردان خان  ،وی صوبه دار کابل بود  ،بعد ازینکه علی مردان
خان درصوبه داری کابل توظیف گردید ومحمد سعید در قندهارفرستاده شد .
استاد علی احمد کهزاد درصفحۀ (  ) 403کتاب باالحصارمی آورد که  ( :درفهرست
صوبه داران کابل بعد از خواجه ابوالحسن مهمندی ( شاید میمندی ) مخاطب به شیرخان که
تا اواخرسال سوم جلوس شاه جهان به این عهده برقراربود  ،اسمی ازشخص دیگری موسوم
به سعید برده شده ) .
دردورۀ علی مردان خان که درمقابل ندرمحمد خان والی بلخ جنگ میکرد ،اسم اسحق
بیک بخشی صوبه دارکابل ذکرشده است .

135
استادگهزاد دربارۀ یکی از صوبه داران دیگردوران شاه جهان را بنام لهراسپ صوبه
دارکابل یاد مینماید  ،وبهادرخان ورستم خان را منحیث صوبه داران کابل معرفی کرده است
وسلطان معظم را بدورۀ شهنشاهی اورنگزیب عالمگیریاد مینماید .
یکی از صوبه داران یا والیان مشهورکابل عبارت از ظفراحسن خان می باشد  ،که در
بعضی جایها وی را منحیث شاگرد صائب تبریزی معرفی کرده اند .
درفرجام تذکرمختصردربارۀ صوبه داران کابل از ناصرخان آخرین صوبه دار دوره
های پرعظمت وپرشکوه تیموریان ( بابریان ) هند  ،باید یاد آورشویم که بوقت حملۀ نادرقلی
خان افشار که از خیل تورکمنان ایران بود  ،منحیث صوبه دار کابل ایفای وظیفه مینمود .
اما در دورۀ حکومت پشتون ها در افغانستان :
زمانیکه نادرافشارکابل را بدست آورد وبه هندوستان شتافت  ،وی یک گروپ زیاد
مردم خودرا که ازاعتماد زیاد نزدش برخورداربودند  ،جهت حفظ کابل ومدافع درمقابل هند
جای بجای ساخت  ،که محلۀ مذکورتاکنون بنام رکاخانه مسمی میباشد  ،درکابل جایی دیگری
را نیز از اقوام نادرقلی افشارکه تورکمن ودارای مذهب سنی بودند  ،جای داد که تاکنون آن
محله را افشارمیگویند .
مرحوم عبد الوهاب طرزی کتابی را در باره این مردم تورکمن نوشته است  :رکاخانه
اصال باید رکاب خانه باشد که رکاب داران معتمد نادرشاه  ،عموما دارای مدهب سنی در آن
قرارداشتند که اکنون بصورت اکثربزبان فارسی دری سخن میگویند  ،ولی درقریۀ افشارمردم
تورکی خودرا حفظ کرده اند که زبان فارسی درگفتارشان داخل شده است .
اما بوقت ورود احمد شاه ابدالی عموما کسانیکه باوی از ایران آمده بودند  ،قزلباش
بودند وچون بوقت حکومت صفویان  ،مردم را به مذهب شیعه تشویق وترغیب میکردند ،
بناء عموم قزلباشانیکه احمد شاه ابدالی را همراهی میکردند تورکی زبان ودارای مذهب تشیع
بودند  ،بیاد این نگارنده میآید که یکی از بزرگان قزلباش بنام ارواح شاد استاد محمد
نادرسروری که استاد دورۀ لیسه بودند میفرمودند که  ،مادرشان به همان تورکی قدیم آذری
سخن میگفتند  ،ولی بعد ها به اثرگذشت زمان وآمیزش بامردمان افغانستان مخصوصا کابل
جمله بزبان فارسی دری سخن میگویند .
این کسانیکه با احمدشاه خان ابدالی آمده بودند  ،درزمانیکه تیمورشاه فرزند احمد شاه
ابدالی پایتخت خود را درکابل انتقال داد  ،قزلباشان نیز باوی در کابل آمده ودرحدود چنداول
مسکن گزین شدند .
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کابل بعد از سالها دوباره منحیث پایتخت انتخاب گردید وتاکنون در افغانستان وجهان
بنام مرکز افغانستان بشمار آمده وشناخته شده است  .دورا دورکابل بدوران احمد شاه ابدالی
دیوارشد ودروازه های درآن بنام های دروازۀ قندهاری  ،درده مزنگ  ،دروازه سفید  ،دروازه
سردارجان خان  ،دروازۀ پیت  ،گذرگاه  ،دروازۀ الهوری  ،خافی ها  ،شاه سمند ها  ،کبری
ها  ،قرت ها  ،شیرازی ها یاد میگردید.
دیوارمذکوربه همت یکی از سپه ساالران احمد شاه خان بنام خان جهان خان آباد گردیده
بود .همچنان درزمان احمدشاه خان ابدالی خرقۀ مبارکه که درفیض آباد تشریف داشت توسط
وزیرشاه ولی خان بک ابل آورده شد ،وبعدا به قندهار انتقال گردید  ،عموم مورخین افغانستان
درقسمت خرقۀ مبارکه  ،که میگویند از بخارا آورده شد  ،اشتباه کرده اند  ،نمیدانم چرامورخین
بدون تحقیق وبررسی مسایل تاریخی را بجای اینکه روشن بسازند  ،تاریکتر میگردانند ،
نگارندۀ این سطور دربار ۀ خرقۀ مبارکه که درقندهاروجود دارد تحقیق وبچاپ رسانیده ام ،
مقالۀ مذکوردرکتاب مخفی بدخشی درجمع تعلیقات گنجانیده شده است .
به نسبت اینکه خرقۀ شریفه درکابل چند ماه تشریف داشت ودرحصۀ دامنۀ علی آباد
وقسمت غربی کوه آسمایی درجنوب شهر آرا نگهداری می شد  ،وازآن سبب آن محل را کارتۀ
سخی میگویند وهرسال در آنجا بوقت بهار بنام میلۀ سخی جان  ،مردم کابل اشتراک میورزند.
مرحوم استاد احمدعلی کهزاد بنام " خرقۀ شریف درکابل " درکتاب باحصارشرح
بسیارمختصرداردکه خواندن آن بمفاد  ،محققین تمام خواهد شد.
اگرچه تیمورشاه درپایتخت کابل بیست ودوسال حکمرانی کرد  ،ولی درخصوص
عمرانات وزیبایی کابل یادگ اری ازوی نمانده است  .بنگرید دورۀ بابریان را وتحقیق نمائید ،
کارهای عمرانی وبشمارید باغهای را که درکابل آباد کردند .
همینکه پای یک تیموری بابری  ،درجای میرسید  ،حتما یک آبادی در آنجا جورمیکرد،
مثال مدت کوتاهی که قندهاربدست شان بود  ،چهل زینه را که ازیادگارهای عمدۀ بابرشاه
میباشد درقندهارساخت وتاکنون وجود دارد  ،تخت شاه درکابل  ،جوی طویل غرب شیردروازه
اعماردوبارۀ باالحصاروصدها ی دیگر ،ولی باید گفت که بعد ازورود احمد شاه خان ابدالی
تا کنون درکابل  ،کارهای بنیادی صورت نگرفته است  ،درتمام جهان کنونی پیشرفت های
صورت گرفت ولی درکابلستان تاریخی  ،هنوز مبرزهای صدسال پیش است وتغیری درآن
آورده نشده  ،اگردقت شود بانداشتن کاناالیزسیون  ،کابل ازکثیف ترین شهرهای دنیا
بشمارمیاید .اگرچه اعلیحضرت تیمورشاه  ،پادشاه خوب وبافرهنگ بود وطبع شعری داشت
عایشه درانی بدرباراو سربر آورده وواقف الهوری بوقت اوبکابل تشریف آورده است  ،وشاه
شجاع فرزند او صاحب دیوان نفیس فارسی می باشد  ،باآنهم متاسفانه بعد ازنا بینا ساختن شاه
زمان فرزند تیمورشاه  ،شاه شجاع به انگلیس پناه برد وشاه محمود برادرش به ایران تکیه
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نمود  ،وازآن به بعد به کابل توجه نگردید  ،وکابل بمانند یک شهر مستعمره تا سال های
زیادی قرا رداشت  ،وحتی بجای اینکه در کابل تعمیرصورت بگیرد  ،باالحصار وچارچته
را عمدا به آتش کشیدند وکابل زیبارا که بابریان به پول هنگفت دهلی وآگره آباد شده بود ویران
وخراب ساختند .
بعد اززمان شاه شجاع الملک سدوزایی تا اخیر حکومت امیرحبیب هللا خان محمدزایی
اگرچه درکابل امیرانه پادشاهی میکردند  ،ولی درکنار آنها سفرای مختلف انگلیس قرار داشتند
و قدرت اصلی بدست آنهابود  ،واگربگوئیم صوبه داران اصلی کابل نمایندگان انگلیس بودند
 ،ازحقیقت بدورنمی باشد .
زمانیکه شاه امان هللا خان غازی که در  0909م استقالل کال افغانستان را بدست آورد
تنها بدورۀ او مردم افغانستان نفس آزادی را میکشیدند ودرزمان شاه حبیب هللا کلکانی هم
میتوان گفت مملکت ما به بیرونی ها ارتباط نداشت .
البته درطی سالهای گذشته والی های زیادی درکابل بودند که اسناد قوی بدست نیامد
وشاید اگرهم یافت شوند  ،لست بسیارطوالنی خواهد شد .
گفته آمد که درزمان های بسیارقدیم در افغانستان صنعت گریک وبوریک  ،گریک
وباختر وفعالیت های دینی ومحیطی وجود داشته  ،هیکل های بزرگ جهت عبادت آباد ومعابد
بزرگ بخاطر جمع شدن وتسلیمی به رب النوع ها درهرمنطقۀ افغانستان  ،مخصوصا کابل
از جمع ضروریات جامعه بشمار می آمده است .
بهرصورت اززمانه های پیش از میالد تا ختم دورۀ حکومت محمد داود خان  ،گویا
دست کم از دو هزارسال پیش درکابل یابشکل سریع ویابطی  ،یک –یک خشت برای آبادی
گذاشته می شد .
تنها درزمان امیر عبدالرحمن خان مصلی های هرات خراب وگوشه ای ازحصۀ ران
هیکل باعظمت ب امیان شکستانده شده بود  ،همچنان دیوارهای زیبای کابل بر سرکوه های
آسماهی وشیردروازه ازطرف مردم خراب ودرجای آن خانه آباد میکردند  ،وحکومت
نمیتوانست از آن جلوگیری نماید  ،بدبختانه کوتی لندنی بوقت ظاهرشاه خان ازبین برده شد .
بوقت دورۀ استعمار ،باالحصارکابل وچارچته وبعضی مناطق دیگرخراب وسوختانده شد ،
اما بعدها سعی گردید تاتالفی شود  ،درنتیجه به اصطالح مردم کابل " هرچه که خداوهست"
کابل تا اندازۀ آباد ومعمورمعلوم می شد  ،مگروقتیکه مجاهدین بایک افتخاروغرور زیاد ،
بعد از شکستاندن کمونست داخل کابل گردیدند  ،افشاربویرانه تبدیل شد  ،باالحصار پارچه ،
پارچه گردید  ،کوچه خرابات به خرابه مبدل شد  ،چنداول بزیرگلوله ها وخمپاره ها  ،بخاک
زهردارمبدل گردید  ،جادۀ میوند واطراف آن همه آبادی های بزمین هموارشده بود  ،ده مزنگ
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کارتۀ چهار ،خواجه مال  ،ده بوری  ،مهتاب قلعه  ،جمال مینه  ،نوآباد  ،گذرگاه  ،کارته سخی
 ،قلعه شاده  ،کوتۀ سنگی  ،ساحۀ سیلو  ،باغ باال ،کارته پروان  ،باغ زنانه  ،بره کی  ،قلعه
فتح هللا  ،ومکاتب قدیم مثل دارالمعلمین کابل  ،ابن سینا ،حبیبیه  ،عایشه درانی  ،نجات ،
استقالل  ،نادریه  ،وصدهای دیگرهمه تخریب شده بود .
مهمتر ازهمه اینکه بی ناموسی ها  ،دزدی ها  ،آدم کشی ها  ،وصدها جنایت دیگررخ
میداد  ،علت آنهم عبارت ازاخذ قدرت بود وهرکس میخواست قدرت را بدست بیاورد  ،به این
فکر نبودند که محیط وجامعه چه شده وچه خواهد شد .
باآلخره این کابل قدیم وتاریخی که بالهای زیادی را درطی قرون شاهدبود  ،دید که
بدترین هم  ،همانا حکومت های بی بند وباروغیرمردمی  ،این مصیبت ها را آورده بود.
دوست دیرین ومحترم نگارنده جناب استاد یوسف کهزاد  ،دیوان خویش را بنام (من
وسروده هایم ) برایم طورتحفه فرستاده بودند که درصفحات داخل این کتاب بعنوان ( ماتم
کابل) خواهید خواند.
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تاریخ چنداول وباشندگان آن
درافغانستان مخصوصا کابل  ،چنداول وقزیلباش که کلمات تورکی می باشند  ،درحقیت
این هردو اسم مکان وصفت باهم متالزم گشته اند  ،همچنان وقتیکه کلمۀ قزیلباش ذکرمیگردد
فورا دومفهوم دیگرتورک وشیعه درافکارتداعی میگردد .
درینجا ضرورنیست تادرخصوص شیعه وتورک صحبت گردد  ،چونکه مورد بحث
ما نمیباشند  .اما الزم است پیش از آنکه دربارۀ کلمۀ چنداول بحثی را درمیان بیاوریم  ،نکات
چندی را دروجه تسمیه قزلباش توضیح میدهیم  ،زیرا بمجردیکه چنداولی میگویند  ،ازنگاه
عام واصطالح قزیلباش واهل تشیع مفهوم میدهد  .درحالیکه قزیلباشان اهل سنت نیز درآن
گروه شامل میباشند .
قزیلباش ووجه تسمیه آن :
چون صفویان تورکی التبار درتاریخ تورک ها ومخصوصا فارسی ها رول عمده
وحیاتی دارند  ،الزم است تا دربارۀ منشاء واصل ونسب ووجه تسمیه آنها ذکری مختصری
صورت بگیرد  ،چونگه اساس گزار قزلباش ها همین صفوی ها می باشند .
اساس سلسلۀ خاندان شاهان صفوی به شیخ اعظم جناب صفی الدین اردبیلی میرسد ،
واین شیخ بزرگوار یاشاه صفی الدین ولی درسال ( )909ازپدری به اسم ( امین هللا جبرئیل)
وازمادری بنام ( دولتی ) بمیان می آید .
شاه صفی الدین ولی از جوانی در دل شوروعشقی را داشته وهمیشه درپی یافتن راهی،
راهپیمایی ها کرده وسرگردانیها ی زیادی را طی نموده است .
وطن اصلی وی که اردبیل است  ،درسفرهای دوراز وطنش بمالقات افصح المتکلمین
شیخ اجل مصلح الدین سعدی میرسد  ،وضمنا دست ارادت بدامان شیخ زاهد گیالنی می برد
وصبیۀ شیخ مذکوررا درحبالۀ نکاح خود درمی آورد  ،چون زاهد بداربقا می شتابد وشیخ
صفی الدین ولی قائم مقام او گردیده  ،بسی مریدان از هرگوشۀ آسیای صغیر وشاه وغیره
دراطرافش جمع ودرزمرۀ مریدانش قرار میگیرند .
درآن وقتیکه شهرت شیخ صفی الدین دراقصای جهان پخش گردیده بود  ،درسال
()130وفات می یابد  ،وشیخ صدرالدین موسی جایگزین او میگردد  ،بعد ازوفات او خواجه
علی خلیفه وجانشین او درخانقای اردبیل مقام می یابد  ،وبگفتۀ اقبال آشتیانی این شیخ سه بار
با امیر تیمورمالقات نموده است .
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بعد از وفات شیخ خواجه علی  ،صدرالدین ابراهیم مشهور به شیخ شاه برمسند خالفت
یاشیخی قرار میگیرد  ،بعد از شیخ شاه ( وارثین بنامهای شیخ یاسلطان ) شیخ جنید درمرکز
تصوف جناب شیخ زاهد گیالنی ویابعبارت دیگرجانشین خالفت اجدادش دراردبیل قرارمییابد.
جنید که هزاران مرید وفدائیان دراطراف خود دارد  ،دردیاربکرمورد توجه اوزون حسن که
از جملۀ ر هبران آق قویونلوهای تورکمن میباشد  ،قرارگرفته وشامل سیاست ومتوجه
جهانگیری می شود .
اوزون حسن خواهرخود " خدیجه بیگم " را به عقد جنید در آورده وبدینوسیله جنید از
خانقاء رخ به جهانداری مینماید که بعضی ها به عوض اینکه اورا شیخ بگویند  ،سلطان
خطاب میکنند  ،چون درسیاست وجهانداری جنگ وقتل وخونریزی ازضروریات آنوقت
بشمار میرفت  ،جنید دریکی ازجنگ ها کشته میشود  ،بعد از آن سلطان حیدر که بنام شیخ
حیدرنیز شهرت دارد بجای پدرش جنید تکیه میزند واونیزدرجنگی درشروانشاه بقتل میرسد .
بعداز مرگ سلطان حیدر  ،شاه اسمعیل صفوی فرزندش مقام اورا اشغال مینماید که
شاه پرآوازه واز طرفداران سرسخت مذهب شیعه میگردد  ،وتعدادی ازبسکه او را شیعۀ قوی
االراده یافتند بعد ها " شیعۀ صفوی " را به پیروان او نسبت دادند .
درکتاب " سلطان نامه " سردفترمورخان محمد عباس شیروانی وجه تسمیه قزلباش را
اینچنین میخوانیم :
" بعد ازدود مان شاه صفی  ،هرگاه اسمعیل صفوی بر جای آباء خود نشست اوالد
همین اسیران آزاد ( اسیران تورک توسط امیرتیموربوقت خواجه علی ) که جمله شریف
وسپاهی دلیر بودند  ،شاه اسمعیل را ترغیب جهانگیری دادند  ،ملک ایران را مسخرکردند
وقزلباش عبارت از همین گروه باشکوه است  ،چنانچه در تاریخ عالم آرای عباسی
مسطوراست که سلطان حیدرالموسی الصفوی  ،پدرشاه اسمعیل شبی درخواب دید که اورا
تاج دوازده ترک از عالم غیب اعطا گردید  ،لهذا از سقرالت قرمزی کاله ترکمانی را بکاله
دوازده ترکه مبدل کرده برسرمریدان نهاد  ،منشیان خاندان صفویه باین افسرممتاز شدند وملقب
به قزلباش شدند "  .قزیلباش که از دوکلمۀ تورکی مرکب گردیده معنی لغوی آن " سرخ سر"
قزیل " سرخ " وباش " سر" معنی میدهد  ،ودراصطالح آن دوربمفهوم " کاله سرخ ها " ویا
صاحبان کاله قرمزی استعمال میگردد که از آن زمان تاکنون آنها بنام تورکان قزیلباش شهرۀ
آفاق یافتند  ،ازاینکه محمد عباس شیروانی میگوید " اوالد همین اسیران " گویا اسیرانی میباشند
که امیر تیمو ربعد از دستگیرکردن سلطان بایزید یلدرم وفتح تورکیه  ،اسیران جنگی را که
ازقبایل مختلفۀ تورک ها بودند میخواست باخود به سمرقند ببرد  ،چون سابقه وارادتی به
خواجه علی صفوی داشت  ،دربازگشت در اردبیل به خواهش خواجه علی همه اسیران را
آزاد کرد واسیران در آنجا توقف نموده جمله مریدان خواجه علی شدند .
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این اسیران طوریکه گفته شد از شاخه های مختلف تورک بمانند قپچاق  ،تورکمن ،
تاتار ،قره چای  ،تورکان اناتولی  ،افشاروغیره بودند  ،وچون آنها به افغانستان آمدند  ،متوجه
ریشه های طوایف خود شدند که خوشبختانه ما اسماء آن طوایف را باخود داریم  ،چون ایل
قاجاریه  ،شاملو  ،استاجلو  ،افشار  ،بیات  ،ذوالقدر ،تکلو وغیره  .وطوایف فوق عبارت از
مردمان چنداولی میباشند که بحث ما برسر آنها میباشد :
چنداول درلغت تورکی قدامت زیاد دارد  ،وبمانند " قراول " در زبان مذکور
ازاصطالحات اردو وفوجی میباشد .
دربعضی فرهنگ ها بمانند " فرهنگ عمید " این کلمه را بصورت " چغداول " بفتح
اول وضم " واو " نوشته اند ومعنی آنرا جمعی از مردم که درلشکر کشی ها دنبال سپاهیان
حرکت کنند " آورده اند وصورت های دیگرآنرا " چغدل "  ،چغدول " و " چنداول " گفته اند.
ولی درفرهنگ " غیا ث اللغات " بر خالف فرهنگ متذکره " جنداول " را بکسر اول
وضم " واو " آورده اند بمعنی " ساقه فوج ازلغات ترکی وفوجی را گویند که برای حفاظت
پس لشکری آید بخالف هراول " .
اما درلغت تورکی چنداول که حرف " چ " بفتحه ویاسکون تلفظ گردد  ،کسانی را
گویند که درعقب سپاه آب حمل مینمایند  ،همچنان در فرهنگ " برهان قاطع " گروهی
یاجماعتی را گویند که از پس لشکر براه روند وفرود آیند گویند ترکی است " آمده است .
بهرصورت فرهنگ های دیگر از معلومات باالبیشتر بدست ندارند  ،ازینکه چون زبان
تورکی دارای لهجات زیاد واصطالحات مختلف میباشد ودست کم صاحب هجده لهجه است ،
لذا تفاوت درتلفظ چنداول چون حروف "غ " و" نون " آمده ودرقسمت معنی درحقیقت همه
متفق القول میباشند  ،وغالبا نظر غیاث اللغات صائب خواهد بود  ،چونکه همه از اصطالحات
فوجی میباشند  ،ومشابهت های به " نظام قراول "  " ،پیش قراول " وغیره دارد .
درخصوص چنداول که اکنون نسبت اسم مکان را بخود گرفته درحقیقت از لشکر
نادرقلی خان افشارجمعیتی کثیری به شکل گزمه ها ونگهبانان سرحد بمقابل هندوستان درکابل
گذاشته شدند  ،که اینک شکل چنداول را بخود گرفته است .
همچنان کلمۀ چنداول " بمعنی " چند خیمه " نیزآمده که قرین حقیقت است  ،زیرا
معموال اردو ولشکر در هرجائیکه سنگرمیگیرند  ،درگوشه ای دورترازسنگرها  ،خیمه های
را جهت اقامتگاه تهیه میدارند  ،وگاهی هم آنجاهارا " قرارگاه  ،هم آورند .
کلمۀ " چندل بایی " پغمان کابل بصورت قطع نسبتی به " چنداول " داشته میباشد که "
چندل " و " بایی " نیز ازلغات تورکی بشمار می آیند .
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اگرچندیکه " چنداول " کلمۀ کهن تورکی میباشد  ،ولی چنداولی را که درکابل قرار
دارد واکنون ما درآن باره بحث مینماییم قدامت بیش از سیصد سال را ندارد .
نادر قلی خان افشارتورکمن نژاد مشهور به " نادرافشار" ( جلوس  0024هجری ) که
طائفه اش " افشار " یکی ازجملۀ (  ) 42طائفه قبایل اغوز میباشد  ،بعد از تاجگذاری
قندهاررافتح وسپس به دهلی حمله برده  ،آنجا رانیز مفتوح ساخت وغنایم ارزشمندی را چون
تخت جواهرنشان طاووس والماس های کوه نورودریای نوررا باخود آورد .
وچون نادرافشار بکابل بازگشت برای حفظ ما یتقدم  ،یکعده نظامیان وسرافسران را
درکابل مخصوصا در رکاخانه ( رکاب خانه ) مستقرساخت وآن فوجی ها جهت حراست
ازسرحد هند که درآینده کورگانیان نتوانند جانب کابل وافغانستان حمله نمایند وظیفه یافتند ،
معموال قایدین ورهبران هوشمند عساکرخودرا دریک محل نمیگذاشتند وگروپ ها را اندکی
دورترازهم قرارمیدادند که درصورت ضرورت درمقابل دشمن نه تنها به آسانی محصورنشوند
 ،بلکه بتوانند ازهرجهتی دشمن را سرکوب نمایند  .گروپ های لشکر نادرافشاربدین قرار ،
درنقاط مختلف حوزه های کابل مستقر گردیدند  :بینی حصار  ،تپۀ افشارداراالمان  ،چوب
فروشی  ،تیپۀ افشار ،قلعه چه علیا  ،قلعه چه سفلی  ،بیک توت پغمان  ،چندل بای پغمان ،
باغ علیمردان خان  ،چنداول ( مرکز وعدۀ کثیر لشکر )  ،مرادخانی  ،قلعه حیدرخان  ،پوستین
دوزها  ،وغیره که مرکز اصلی شان چنداولی میباشد که بحث ما درآن باره است .
ازقول باال پیداست که تاریخ پیدایش چنداول کابل درزمان نادرقلی شاه افشارکه درکابل
آمده است میباشد  ،ومیتوانیم بگوئیم که طوایف قزیلباشانیکه با نادرافشارآمدند  ،گروپ اول
ورود قزیلباشان بحساب میروند  ،متاسفانه درخصوص طوایف مختلف قزیلباشان گروپ اول
که اکثرا سنی مذهبان بودند  ،معلومات بدست نداریم  ،وزیادتر آنها در رکاخانۀ کابل حیات
بسر میبردند که ما نشانه های زیادی از آنها را دیده وصحبت کرده ایم .
گروپ دوم ورود قزیلباشها درافغانستان مخصوصا کابل ازطریق قندهاربااحمدشاه
ابدالی میباشد  ،که بقرارفرموده دانشمند ومورخ نستوه استادآصف آهنگ فرزند میرزا مهدی
خان چنداولی قزیلباش  ،تعداد قزیلباشها درین دوره به چهارده هزار بالغ میشوند که درجمله
قوای بارکزایی ها وپوپلزایی ها یکی هم قوۀ قزیلباشها می باشد  ،وبرای اینکه اهل چنداول
یابرکت خانه فرهنگ ودانش را خوبتر بشناسیم  ،یک عده طوایف را باتعداد شان درینجا از
زبان استاد آهنگ می آوریم :
قوتولوها ( )002نفر -ایرلوها ( )019نفر –کندوزلوها (  )911نفر ( .اینکه بعضی
ها میگویند والیت قندوزاسم تورکی است  ،یقینا محقق ودرست میباشد واینک قومی از اتراک
کندوز نام دارد )  ،افشاربکشولو (  )311نفر ،جالیر( )111نفر  ،جالل وند (301نفر) ،
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ازقرقلو(301نفر )  ،فیلی ( 002نفر )  ،زعفران لو (  901نفر)  ،قزاق (921نفر )  ،شادلو
(311نفر)  ،قلماق ( 4011نفر ) ،افشارارشیلو (211نفر) ،افشاراحمد لو ( 411نفر) ،
افشارایران لو(341نفر )  ،افشارقاسم لو 491( ،نفر) ،دلفان ( 001نفر)  ،ساالروند
(011نفر) ،افشارراستاجلعه ( 211نفر )  ،کیوان لو ( 324نفر)  ،قرایی (401نفر) ،
عمارلو(004نفر ) نیکالو( 411نفر ) یموت 011( ،نفر ) شاملو (491نفر )  ،باجالن
لو(091نفر) جلیل وند ( 404نفر ) قراچورلو(041نفر) جافلو(041نفر) چارلینگ
(311نفر) چاچ (401نفر) ایلخواجو(211نفر ) خدابنده لو(210نفر) باقالن (329نفر)
ونیزتعدادی ازافشارارشلووبهتولو(411نفر).
این قزیلباشان دورۀ دوم اکثرااهل تشیع میباشند که مردمان چنداول کنونی را تشکیل
میدهند  ،بقرارمعلوم استاد آهنگ تعداد طوایف را بااسماء شان از روی سندی تیلفونی لطف
فرموده به این نگارنده همکاری نموده وممنون ساختند .
چون بعد از مرگ احمد شاه ابدالی  ،تیمورقلی خان فرزند اوکه بعدها بنام تیمورشاه
شهرت یافت  ،پایتخت را ازقندهاربه کابل انتقال داد  ،پیش از ورود نادرافشارکابل وماحول
آن تحت حکمروایی تیموریان وشمال غرب بدست هشترخانها تعلق داشت .
بخاطریکه قزیلباشها میرزاهای بزرگ  ،دانشمندان سترگ  ،سرافسران
غیورومشاورین نظامی وم لکی بودند باتیمورشاه درکابل آمدند  ،از آنجمله ما نامهای
علیرضاخان مستوفی  ،میرزا عبدالغفارخان وغیره را می شناسیم .
درزمان  ،زمانشاه فرزند تیمورشاه یکی از قزیلباشان بنام محمد صادق کیانی ده افغانی
از امهات وپایۀ مستحکم حکومت بحساب میرفت که دربارۀ او گفته اند :
دولت شاه زمان شد به سه کس ارزانی
جان نثاروحســـن وصادق ده افغانـــــی
ازطوایف قزیلباش ها بعدها شخصیت های دیگری بروز کردند  ،مثل نائب امین هللا
خان لوگری  ،حسین علی خان سرلشکربزرگ دورۀ امیرشیرعلی خان وغیره که هرکدام شان
از اعاظم قزلباشان چنداول کابل را تشکیل میدادند .
حسین علی خان همان جنرال مشهوری بود که به همراهی سردار محمد ایوب خان
جنگ شدیدی بمقابل امیرعبدالرحمن وانگلیس کرد وباالخره بعدازشکست اوال به ایران وبعدا
به هندوستان رفتند  ،که او ازجمع قزیلباشان بود .
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ناگفته نماند که مادران یکتعداد از شاهان افغانستان قزیلباش هستند  ،مادرامیردوست
محمدخان تورک جوانشیری قزیلباش ونیزمادرزمانشاه وشاه شجاع تورک قزیلباش بودند ،
مادرزمانشاه را میگفتند یک خانم فرهنگی وادیب بود  ،واین بیت را به وی نسبت میدهند:
سپهررشک برد ازبلندی جاهـــــــــــــــــم
کنیزفاطمه ومادرزمان شاهــــــــــــــــــــم
جوانشیرقزیلباش مشهوررا همه می شناسند  ،فرزند او بنام امیرارسالن خان جوانشیر،
تیمورشاه را ازیک مرگ حتمی بعد از خداوند نجات داد وشرح آن درتاریخ سیاسی افغانستان
به صفحۀ ( )02درج است که به افتخارآن کارفوق العاده اش اشعارپائین سروده شده است :
امیرجوانشیرچون نره شــــــیر

بمیدان هیجا روان شد دلیــــــــــــــــر

سرافروخته زآتش کین جبیــن

چوخورشید تابان بـــــروی زمــــــین

به ابروکمان وبه باالبلنــــــــد

زابرووچشم آهـــــــوان درکمنـــــــــد

زند دام زلفش بال را صـــــال

کند صید دل ها زدام بـــــــــــــــــــال

بنفشـــه به تاب ازخم موی او

زخجلت بود برزمـــــــــــین روی او

زپشت سردشمـــــــــــــن بد گهـــــــــــر
چنان زد که بشکســــــــــت او راکمــــر
"سرودۀ منشی احمد شاه " قزلباش چنداولی "
یادداشت  :مقالۀ تاریخ چنداول وباشندگان آن  ،به فرمایش کسی دیگرنوشته شده بود
چون مستقیما به کابل ارتباط دارد  ،جناب استاد آصف آهنگ با نگارنده وتهیه مواد همکاری
کردند  .بااحترام ع  ،شهــــــــــــرانی
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داستان دیوارهای کوه شیــــــــــردروازه
وآســـــــــــه ماهــــــــــی
سرودۀ ذیل از مرحوم محمد عثمان صدقی می باشد که زمانی منحیث وزیراطالعات
وکلتورایفای وظیفه نموده است .
چون دیوارهای کوهای مذکورمستقیما به تاریخ کابل ارتباط دارد  ،بناء الزم دیده شد
تاشعرمرحوم استاد صدقی را با یادداشت مختصراو درینجا بیاوریم .
" خانه پدری ما درشهرکابل دردامن کوه شیردروازه واقع شده بود ومن همه روزه به
این شهر خوابیده ودیوارهای عظیم آنرا میدیدم  ،وپیش خود داستانها داشتم خواجه صفا ،
وخواجه روشنایی وسنگ لخشان وکاسۀ برج ازجملۀ اعضای این شیرکوه پیکرشمرده میشوند.
وقتی داستان کوه ودیوارهای آنرا شنیدم ویکی دوبار" استخوان بندی انسان درالی
دیوارمانده " را که در اثربرف وباران وبازلزله آشکارشده بود دیدم  ،یقینم شد که موضوع
افسانه یی بلکه واقعیت بوده است  .م  ،صدقی "
درعهد کهن به کابلـــــــــستان

بد پادشهـــــی زنسل کوشـــــــان

بادورزمانــــــه درکشاکـــــش
درفتنــــۀ یفتلی وســـــــاسان
ازبهرنجات شهـــــرکابـــــل
ارباب امـــــوربرنشســـتنـد
گفتند که کارمی تـــوان کرد
امرآمد وسخت ازسوی شاه
تاامرحصاربســـــــــــرآیـــد
درکارهزار-هزار بایــــــــد
هرکس که نمود سستی درکار
دیواربه فرق که رسانــــدند
صدهاش بخون تپیده مـردند
نزدیک چوگشت کاردیـــوار

درصحنۀ زندگـــــــی مشــــــوش
گردید نظام شـــــــــان پریشـــان
کردنــــــــد بسی – بسی تامــــل
طرح عجبی بکاربســـــــــــتنـــد
کابل به حصـــــــارمی توان کرد
تاکارکننـــــــــد گاه وبیــــــــــگاه
برخرد وبزرگ کاربایـــــــــــــــد
باضــــــربه وزورکاربایـــــــــــد
بگـــــذاریــــــــدش به الی دیـــوار
خون ازدل شهـــــریان چــکاندنـــد
صدهاش به ظلـــــم جان سپـــردند
دادند خبـــــــربه آن ستمــــــــــــگار

اوساحۀ کار را درنوردیــــد

فرعون صفــــــت به کارگــــــردید
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درجمله بدید دختــــــری را
درکارگل همچواوســتادان

دخترنه که ماه پیکــــــــــــــــری را
گل برســـــرگل زدی شـــــــتا بان

نزدیک بشد که حال جــــوید
کاین دختر وکارگل چکارست؟
دخترچوبدید پرده انداخــــــــت
شه آمدو روبروی او کــــــــرد
چون شد که به کارگل فتـــاد ی

وآن گرد زروی ماه شـویــــــــــد
دیوارز زن چه انتظار اســــــــت؟
رویی چوقمـــــرنهان ازاو ساخــت
آهنگ سخـــــن به روی او کــــــرد
این رســــم نو ازچــــــــه برنهادی ؟

گفتاکه مرا برادری هســـــــت
داماد شده برادرمــــــــــــــــن
امـــــروزبجای او کنــــــم کار
شه گفت چــــرا به من بخوشی
بااین همه کارگـــــــرتوروباز
گفتا که حجاب من زمرد است
تومــــردی وازتوروگــــرفتم
این کار گـــــــران همه حقیرند
بنگرنه یک  ،ازشماره بیرون
گه سرببری به پای دیــــــوار
نی مردی وهمتی درایشا ن
تابارکش ستمگـــــــــراننـــد
اینان به شمارخاک وگــردند
باجبروستم به کارشــــان دار
هرلحظه بیا حقیرشان کـــــن
زینان نبود امید هـــــرگـــــز
این گفت وتفی فگند برخاک
خون دردل کارگربجوشیـــد
یک موج فـــــتاده برسرشاه
درشهرفتـــــــاد انقالبـــــی
ازحلقۀ بندگـــــی رهیدنــــد
حرفی که زسوزدل بــــرآید

محبوب بجان برابـــــــــــری ا ست
افتاده وظیفه برســــــــــــــرمـــــــن
تااو برســــــــد بـــــکام دلــــــــدار
من آمــــــــدم وتـــــــــو روی پوشی
بابادشــــه ازچه برســـــــــــرنـــاز؟
نه ازگل وخاک وسنـــگ وگرداست
زان چادرخـــــــود فروگـــــــرفتم
درحلقـــــــۀ ظلم تـــــــواسیـــــــرند
بنشـــــسته زیک تو درخـــــــــــــون
گه زنده نهــــــــــی به الی دیـــــوار
نی عزم ونه غیرتی درایشـــــــــان
مستوجـــــب ظلم بیکـــــــــراننـــــد
درحکم زن بنـــــــــــــام مـــــردنــد
خوارنـــــد همیشه خوارشــــان دار
درمانــــده کن وفقیـــــرشان کـــــن
زنگــــــــی نشود سفیــــــــد هرگز
گوی که زد آتش بـــــــــه خاشــاک
توفان شـــــــد وبخروش خـــروشید
سررشتۀ ظلــــــــــم گشت کوتــــاه
ازابربرون شــــــــــــــد آفتابـــــی
آزادی وزندگـــــــی گــــــزیدنـــــد
داغ ستــــــــــــــم از جهان زدایــد
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کابل کوچک درخاک ایاالت متحدۀ آمریکا
بعدازهجرت های مکرر مردم افغانستان درامریکا  ،تعداد مهاجرین هرروز زیاد
میگردید  ،مردم آن طرف سرحد وشاید هم یکتعداد دیگرپاکستانی ها ازچانس طالیی مردم
افغانستان استفاده کرده  ،بنام افغان  ،راه رفتن به امریکا وممالک دیگررا بخود یافتند.
درایاالت متحدۀ امریکا درشهرهای نیویارک واطراف واشنگتن دی سی وکالیفورنیا
مردم افغانستان زیادشدند وبعضی مناطق افغان نشین را بنام ده افغانان وغیره نام گذاری کردند
.
درایالت مزوری  ،ایاالت متحده قریۀ کوچکی وجود دارد که آنرا کابل میگویند  ،کس
چه میداند که زمانی چند نفرکابلی دروقت سفریامسافرت به ممالک اروپایی ویاشرقی به آن
جای آمده ومسکن گزین شده باشند  ،وبه اثرگذشت زمان تاریخ شان فراموش شده باشد  .البته
دلیلی به افغانستانی بودن آنها نداریم  ،معلومات ذیل دریکی ازمجالت درکالیفورنیابچاب رسیده
بود که خواندن آن دلچسب خواهد بود .
کابلک کوچک
(( سا لهاقبل ازینکه آب ودانه پای ما را به سرزمین ایاالت متحده امریکا بکشاند  ،شنیده
یادرجای خوانده بودیم که درین جا محلی بنام ( کابل ) وجود دارد  ،مدتی را دربرگرفت تا به
چندین کتابخانه ودفترمعلومات سیاحین  ،کلوپهای اتوموبیل چند ایالت تماس گرفتم  .همین
چندروز قبل خانمی بنام سوزان کرکهوف به الری کوهلرمکتوبی نوشت ف وپرس وپال ما
اخیرابه اوارجاع شده بود .
سوزان نوشته  " :دربارۀ سوال شما راجع به یک نام جغرافیایی ( کابل ) یا (کابول) با
دفتر جیالوجیکال سروی وزارت داخله درمنلو پارک ( مرکزاطالعات علوم زمین ) تماس
درایالت مسوری
گرفتیم  ،جواب آنها این است  :شهری بنام کابل CABOOL
 MISSOURIوجود دارد که نفوس آن  0111نفرمی باشد  ،دفتر مذکورمنبع معلومات
خودرا تذکرداده است  .باخوشبینی به اینکه دفترسروی جیولوجیکال ایاالت متحده باید درین
باره معلومات ثقه داشته باشد  ،من درین مکتوب امضا کردم  ،اگرمعلومات زیادترضرورت
باشد  ،بامسرت این سوال را سرازنو  ،بازخواهیم کرد .
فعال ما هم همین معلومات مختصر را به خوانندگان خویش دادیم  ،مطابق آن یک شهر
کوچک بنام کابل در مسوری امریکا با  0111نفر باشنده وجود دارد  ،دلچسب خواهد بود
معلومات مزید از شهریان آنجا بدست آریم که این نام درشهر مذکورچه سوابقی دارد  ،اگربه
دست آوردیم باشما درمیان می گذاریم )).
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نمونۀ ازفولکلورکابل
اشعارمنظومه که از رسوم عنعنوی وفرهنگی مردم کشور ما نمایندگی میکند واین
اشعاربه آواز های خوانندگان هنرمند محبوب ما در رادیو افغانستان نیزخوانده وپخش گردیده
است :
سمنک درجوش ما کپچه زنیم
دختــــرا درخواب ما دبچه زنیـــــــــــــــم
سمنک نذربهاراست میله شب زنده دار است – این خوشحالی سالی یکباراست
سال دیگریانصیب
آرزوامشب خروشــد – سمنک درخود بجوشد – دلخوش جامه بپوشد
سال دیگریانصیب
این گل فصل بهاران دلخوشی – دارد هزاران – خاصه برشب زنده داران
سال دیگریانصیب
بی شکرشرینی دارد – خود بخود رنگینی دارد – طعم خوش چون فرنی دارد
سال دیگریانصیب
خوش نماید ولبه جوشش – دیدنی باشدخروشش – ساجقک دارد بدوشش
سال دیگریانصیب
شاهد عین بهاراست – موجب شوروشراراست – واجب هرگیروداراست
سال دیگریانصیب
سمنک درجوش ما کپچه زنیــــــــــــــــــم
دیگران درخواب ما دبچــــــه زنیـــــــــــم
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152

سرودۀ استاد یوسف کهزاد
ماتم کابل
حال مرا زطایربی آشیـــــان بپرس
ازکودک فلک زدۀ بی زبان بپرس
درنیمه راه زندگی  ،از پا فتاده ام
ازکشتی شکــــــستۀ بی بادبان بپرس
خودرا چه سان  ،زماتم کابل خبرکنم
ازچشم کوروگوش کر آسمان بپرس
بودا ،زدست وحشت ما گریه میکند
ازآتش درون دل بامیان بپـــــــرس
دیدیم خانه های به آتش رسیده را
ازمردم شکسته تن نیمه جان بپـــرس
**********
فلک ویران نمودی خانــــه ام را

گرامی خانه وکاشانـــــه ام را

من آن مرغـــــــــم جـــداازآشیانه

به زهرآلوده کردی دانه ام را

نه دیوارو درش باشــــــــد پدیدار

چه پیش آمد خدایا خانه ام را

به سنگ سخت بی مهری شکستی

سبوهم ساغرو پیمــــانه ام را

من بی خانمان افســــــــانه کردی

که داند عالمی افســـانه ام را

توراجان می سپارم گــــردهی باز

مرا آن کلبۀ ویرانـــــه ام را

به پا وســــــــــردوم سوی وطــــــــن باز
زپاگـــــــــــــربرکنــــــــــی زوالنه ام را
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سرودۀ فاروق رفعت تیموری
سرودۀ استاد آصف آهنگ
یادی ازکابل ومردمانش
 -0غازیان :
کابل آن شیران پیکارت چه شد
نی امین هللا ماند ومسجـــــــدی
مشک عالم رفت ومحمود بیات
پابپای غازیان بودی به جنــــگ
 -2شهرکابل

رستم ورتبیل ساالرت چه شد
اکبروایوب سردارت چه شــد
آن محمد جان سپردارت چه شد
"حالیا ای شیخ دستارت چه شد"

قلعه مستحکم باال حصــــــــار
" کوچه های پیچ درپیچت خراب"
شاخ وبرگ ارسی ودروازه ها
گنبد کوتوالی وچوک و چتــــــه
قصرها ویران وتاکستان خراب
رونق هندو وگذرباقی نمانـــــد
باجۀ مشکی وکرنیـــــل طرق
شش کباب وژاله وفالوده کــــو
"طوطی نیزارطرف جبه رفت
 – 3شعراء

آن دژودیوارکهســـــــارت چه شد
" خانه های چاردرچارت چه شد
منبت کاران ومعمارت چــــــه شد
چارباغ وارگ سرکارت چه شـــد
بلبالن باغ وازهـــــــــارت چه شد
دخــــتردیوان ودربارت چه شــــد
آبپـــــاشی هـــــای بازارت چه شد
" کله پزهاوسماوارت چــــــــه شد
قمری شــــــاخ سپیدارت چه شــد "

قاری وبیتاب وطـــــواف وندیم
نی افندی ماند ونی شایق جمال
عشقری وسالــــک وباقی نماند
نی برشنا ماند ونی بابا حیات

واصال دیوان اشـــــــعارت چه شد
شاعــــــران نغزگفتارت چــــه شد
افضل رســـــــوای بیزارت چه شد
قصــــه های دی وازپارت چــه شد

 – 2عارفین و مجذوبین
مولوی وبلبل وسیـــــد مـــــــرد

میرصاحــب رفت عطارت چه شد
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"خانقه برجای ودرویشان خراب"

مهره وکجکول وچلـــتارت چه شد

سادو ومداح را گفتـــــــــــــارنی

" قصـــه بارانه وبارت چه شــــد"

بابه داود وسکنـــــدرشه کجاست

"بالکه های رندو وچوتارت چه شد"

 -0کاکه ها وجوانمردان
سرزمین مردخیز کابــــــــــال

کاکه های رنـــــــد وعیارت چه شد

کاکه اورنگ ورضای عرعری

" حیدری سایین پیزارت چه شــــد"

کاکه طیغون مردافسوس ای غنی

" غرفه خالی زنســــــــوارت چه شد"

شاطران شبروبابای بـــــــــرق

بادپای تیــــــــــزورهوارت چه شد

حیف پردل شد هدف ازپشت سر

آخرای الال مدد گــــــــارت چه شد

 -9خراباتیان
قامت مــــــردانۀ گرد باد خـــم

وآن مدیــــرجشن نــــــظارت چه شد

نسکی وبابه رضـــای کشمری

بچــــۀ شاقل هــــــــــوادارت چه شد

کوغـــــالم شوده وبچه خجــل

مـــــردم قالش وبیـــــــــکارت چه شد

" چکه چورو پای لچ پوچاق خور"

" سه پته بازان طـــــــــرارت چه شد

"راست گویم یک نمودی داشتند

"یاغی وباغی واشـــــــــرارت چه شد

 -1مشروطه خواهان
خواجه و جیالنی وشیرو ولــــی

چرخی آن یاروفـــــــــــــادارت چه شد

مهدی ولــودین محی الدین انیس

وآن امانســــــــتان جســــارت چه شــد

میرصاحـــب تا بشد اززیـــردار

داربازان را بگـــــــــــودارت چه شــد

گرچه خالق را نمودی زجرکش

هاشـــــم جالد وجبــــــارت چه شـــــد
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عشقری گفـت این سخن آیینــه را

گروطـــــن از ماســـــت آثارت چه شد

 -4پهلـــــــــــوانان
" چوب بازوپهلـــــوانانت کجاســــــت"

رحمی وبرهــــان بیدارت چـــه شد

اکرم یل قــــــادروبچــه چجـــــــــــــی

آن عزیــــــز چتـربردارت چه شد

سید الال وعزیـــــزرنـــــــــــــگ زرد

بابه تـــــــوت دالنگـــارت چه شد

نی برات کته ونی خواجـــــه مانــــــد

بچـــه چجوی گلــــــکارت چه شد

سرورقــــــــــصاب لنگ خاک شـــــد

محسن نانوای بیمارت چــــه شـــد

 -9هنرمنـــــــــــــــدان
" قاسم استاد خـــــراباتت خمــــوش"

"چنگوشهنایی وسه تارت چــــه شد

ســــاز وآهنگ خوش میـــرزا نظر

نالـــــه هاوزاری زارت چــــه شـد

ناتک وســــرتاج موسیقی کجاســـت

ظاهرشوخ هــــــنریارت چــــه شد

عاشــــق بیچاره ازتوقهـــــرکـــــرد

ای شب مهتاب دلــــــــدارت چه شد

 -01کابل ماتـــــــــــــم زده
کابل ای شهــــــرنیکورویان مــــــا

میله ها وجشن هــــــربارت چـــــــه شد

"ای دیارعشق وشوق وشوروشعــر"

"آن ســـــــرود اندازگلــزارت چه شـــد"

"آن صداهای پــــــرازعشق وطرب"

"زیراین گــــــردون دوارت چــــه شــــد"

"صبحدم صد آفتاب زنده گـــــــــرد"

"سرنهـــــــــاده پای دیوارت چـــه شـــــد"

"ازرکاخانــــه گذرتا چنـــــــــداول "

"ساده رویـــــــان دالزارت چـــه شــــــد "

شهرخالی از جوانان شـــــــد چـــرا

دختــــــران کبک رفتــــــــارت چه شــــد

هیچ همشهری نمی یابی به شهـــــر

ای وطنداران وطنــــــــدارت چــــه شــــد
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درنوای کابل آهنـــــــگی دگــــــــر

دفتررنگــــــین اشــــــعارت چه شـــــــــــد

بهاردرماتمســـــــــرای کابل
نه گل روید بکابل نی بــــهاراست
زراکت سبزه زارش درشراراست
بهارآنجا کنون بیرنگ وبی روست
گالب الله اش بی آب وبی بوست
نروید سبزه ات زدشت ودامان
نه درکوه کبکها دارد خرامـــان
نباید خوش سرودی از هزاران
همه درد است ورنج واشکباری
تبه شد قریه وآبادی وبـــــا غ
اگربینــــی بماند دردلـــــت داغ
تفــرجگــــاه شد با خاک یکسان
چه سالنگ وچه لغمان وچه پغمان
به ویرانه نگردد گل شـــــــگوفا
بهاران بی اثرباشـــــــد درآنجا
صدای شرشر دریا غم افـــزاست
نسیم چارده حاال غـــــم افزاســـت
به چشم خسته گل خاری نمایـــــــد
صدای نغمه آزاری نمــــــــایــــــــد
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زگلشن بوی گل ناید بـــــــــــه کابل
نه از نرگس اثربینـــــــــی نه سنبــــــل
(سکود ) هردم به آتش می کشد گــــــل
گالب عنتــــــــری شبــــــووسنبـــــــل
شگــــــوفه دردرخـــــت سیب خشکیـــد
زدود توپ دید آسیــــــب خشکیــــــــــــد
صــــدای توپ وآوازتفنــــــــگ اســــــت
برادربا بــــــرادرهی به جنــــــگ اســـــت
فغان ونالۀ مادربلــــــــــند اســــــــــــــــت
که فرزندش خــــــداوندا به بنــــــــــد است
زخاکش بوی خون باال گــــــــــرفتــــــــــــه
به سنگش لکــــــــــــــۀ خون جا گرفتـــــــه
بدخـــــشان سرزمین اللـــــــــــــــــــــه وگل
بدخشان آشــــــــــــیان ساروبلبـــــــــــــــــل
بدخشان ســـــرزمین ناک وگیـــــــــــــــالس
تبـــــه شد ازچکـــــش بربــــــــــــاد ازداس
نه ســــــارآنجاسراید نه هـــــــــــــــــزاری
پرید ازآشــــــــــــیان وشـــــــد فـــــــــراری
کجا آیـــــــــــد ســـــــــــرودی ازقنـــــــــاری
کالغ هم نیـــــست برشاخ چنـــــــــــــــاری
به کان هـــــا نیســــــت لعل والجــــــوردی
ربودند آنچــــــــــــه بود آنجــــــا به دزدی
گل ســـــــــــــرخ مـــــزارومیلۀ نیســــــت
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درآن ماتمســــــــراخوش می تــوان زیست؟
زرای مدفــــــــن موالی اســـــــــالم
علی ای ســـــرورواالی اســـــــــــالم
بدرکن ذالفــــــقارت را که کشـــــــور
فتاده سخــــــت درچنـــــگ ستمگــــر
بهاراخوش خــــــــرامـــیدی ولی پـــار
اثرکی داشــــــــتی برقلــــب افکـــــار
قدومـــــت را کنــــــون میمون شماریم
که سال نـــــــوبدون غم ســــــرآریم
" ع " پرنده " مهاجرافغانی
دهلی نو – فبروری 0990
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کوچۀ دیگران ( اقتباس ازشمارۀ ( )311جریدۀ امید
درحسرت کوچه های ویران کابل  ،درپژواک شعر " کوچه " فریدون مشیری
ازپروفیسوراستاد دکتورعبدالواسع لطیفی :

آنجا  .....آن کوچه دیگرنیست !
دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست !
آنجا
آن کوچه که منزلگۀ مقدس مادربود ...
آن محله که سردستۀ خوبان دالرام ...
پاکیزه وتابنده ودرخشنده گهربود .
آنجاکه آهنگ پرطنطنۀ مرغان سحرخیز
الهام بخش وآغازگرنو روزدگربود .
آنجا  ....آن کوچه دیگرنیست
دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست .
-

-

-

آن کوچه که بود مآمن عشق ووفا ومظهرایمان ،
آنجا که مهتاب پرشکوه واختران نیمه شب ،
درمسیردرختان کهنسال  ،درجلوه های کهکشان
برکلبه وکاشانۀ عششاق تا صبح نگران بود .
آنجا که نوای نی وچهچۀ پرستوها دربهار
پیامبرشگوفه وگلبرگ ارغوان بود ،
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آنجا  ...آن کوچه دیگرنیست ،
دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست .
آن کوچه شده مدفن غم انگیز شهدآ
کلبه وکاشانه بسوخت در آتش راکتها
دانی که درآن کوچه وصدها کوچۀ دیگر
دشمن سفاک چه بیداد وجفا کرد  ،برکتلۀ شهروندان :
جمعی کشت  ،جمعی معیوب ویامجروح  ،جمعی مایوس وسرگردان
جمعی دیگرشوربختان آوارۀ ملک دیگران ،
خفه شد ترانۀ دل انگیز کودکان ،
شکست بربط وچنگ نعمۀ سرایان ،
مهرویان همه مستوردرزندان ،
نه مکتب  ،نه دفتر نه دیوان  ،نه جمع فرزانگان ،
خون شد امید فرداها دریک شب بی پایان .
آنجا ...آن کوچه دیگرنیست ،
دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست .
-

-

-

-

ویران شد آن کوچه با حربۀ خصمانۀ دژخیمان ،
شیون وفغان بشنو ،یا فریاد یتیمان ،
کوزمزمه  ،کوسرود ؟ کویاری وکوشادی ؟
جزچهرۀ اشک آلود  ،فرسوده وپژمرده
بافقیرو بیخانه  ،یامجروح وگرسته ،
همه سرگشته ووامانده  ،همه مغموم وهراسان ،
همه قربانی جنگ وجفا وسلطۀ دیگران ،
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خصم خودی آورد این روزگارابتر،
به سفاکی روس وچنگیزو اسکندر،
آنجا  ....آن کوچه دیگرنیست ،
در دا که درکوچۀ دیگران باید زیست .
-

-

-

-

" کو خوشۀ ماه که فروریخته باشد درمجمع آب ؟ "
" کوشاخه ها که دست برآورده باشد به مهتاب ؟"
اینجا  ...کوچه ها همه زیباست  ،ولی کوچۀ من نیست ،
همه جا خیل مه رویان  ،ولی ازکوی وطن نیست
آنجا  ...شبها همه تاریک  ،بیشه ها پرازجغدان سیاه پر،
همه جا عفریت وهیوال  ،یاجلوۀ کابوسان بدمنظر،
سرلشکروهم خیمه زده برحریم دلها !
آنجا  ....درآن شهرمحرومان ،
درآن وطن شیرین  ،درآن کابل ویران
آنجا  ...آن کوچه دیگرنیست
دردا که درکوچۀ دیگران باید زیست .
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روحانیون کابل
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حاج استاد محمد عبـــــــــــــــدالحمیـــــد " اســـــیر" قنــــــــــــدی آغا
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مرد کابلی درحال خواندن قرآنکریم  ،رسامی مرحوم قربانعلی خان عزیزی

میرفخرالدین آغا درحال خواندن اشعارعارفانــــــــــــه
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سیدجعفراوپیانی

سید جان آغا

الحاج محمد یوسف نظری
صوفی پاک ومرید باصفای
حاجی دهقان کابلی
صوفی غالم نبی عشقری
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الحاج غالم سروردهقان کابلی از عرفای نامدارتیموری های کابل
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هنرمندان کابل

خطاطان
ممثالن
نقاشان
موسیقی نوازان
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مرحوم استاد سید محمدایشان حسینی

مرحوم استاد سیدمحمد داود الحسینی

محمداسرائیل رویا

استاد محمد ابراهیم خلیل
استاد عزیزالدین وکیلی فوفلزایی

169

مرحوم عبدالرشید لطیفی (پدرتیاتر)

استاد برشنا درامه نویش
شهیر

مرحوم عبدالحمید جلیا

170

استاد سیدمقدس نگاه

نقاشی  ،استاد برشنا

استادغالم محی الدین شینم غزنوی
(طرف راست ) واستاد عبدالقیوم بیسد
بوقت هجرت درشهراسالم آباد.
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پوهندوی محمدعظیم حسین زاده
پوهندوی محمدعظیم حسین زاده به تاریخ 0جدی سال  0321ه .ش .مطابق به 49دسامبر 0991
دریک فامیل روشنفکر درگذرسه دوکان عاشقان وعارفان والیت کابل چشم به دنیا گشود.
دوره های ابتداییه ومتوسطه رادرمکتب عاشقان وعارفان ،دوره ثانوی رادرلیسه عالی حبیبیه به
پایان رساند .موصوف ازسال  0391الی  0399درشته تیاتر وسینما درانستیتوت تیاتر ،موسیقی وسینمای
شهرسانک پیتربورگ روسیه تحصیل نمود .بعدازختم تحصیل دوباره به وطن بازگشته ودرسال 0394
مطابق به  0949شامل کادرعلمی دیپارتمنت تیاتر پوهنحی هنرهای زیبا پوهنتون کابل گردید.
جناب آقای حسین زاده اکنون منحیث آمردیپارتمنت تیاترفاکولته هنرهای زیبا وآمرعمومی نشرات
پوهنتون کابل ایفای وظیفه می نماید .
موصوف ازشخصیت های برجسته هنری واکادمیک فاکولته هنرهای زیبا وازنویسندگان نخبۀ وطن
ما میباشند.
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استاد خیرمحمد عطایی

داکترعنایت هللا شهـــــــــــــــــرانی

استادمحمداسحق بدیعی

173

استادمحمد شاکر سامی
استاد غالم محی الدین شینم

استادعبدالغفورخان

استادارشد بهزاد سلجوقی

غالم ربانی
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پروفیسورمحمد عالم فرها د
پروفیسورسید فاروق فریاد

استاد محمد حسن پاوند

پروفیسورمحمد اکبر سالم

175

استاد مرتضی پردیس

داکترعبدالمالک دوست زاده

عظیم نوری

176

استاد خیرمحمد یاری

استاد عبدالغفورخان
هیگل تراش معروف

فتانه بکتاش عارفی
استاد محمد همایون اعتمادی

177

پروفیسورغالم محمد میمنگی
موسس مکتب صنایع نفیسه کابل

استاد فرخ افندی بوقت پیری

مرحوم عبدالحسین رشیدی

178

استاد غوث الدین  ،نقاشی استادغوث الدین

استاد یوسف کهزاد

استادکریم شاه خان

استاد عبدالغفوربرشنا

عبدهللا شهنواز

179

هرکسی ازسیل خودرا درپناهی میزند
مازسیل غم به موسیقی پناه آورده ایم

استاد سرآهنگ

مشعل ترنم پرستومهریار

ملنگ نجرابی

180

مرحوم ملنگ نجرابی

حمیدهللا چاریکاری

استاد الطاف حسین

استادمحمد عمررباب نواز

استاد اولمیر

استادزاخیل

استاد غالم سرورهارمونیه نواز

استادغالم نبی دلربانواز

استادغالم نبی طبله نواز

استاد نیک محمد تنبورنواز

181

محمدحکیم دهل نواز

محمدیونس آوازخوان

عبدهللا ماشینی سرنده نواز

استاداسمعیل خان

محمد انورنوشاد

عبدالرحیم ناله  ،فلوت نواز

عبدالرحیم ساربان آوازخوان

عبدهللا الحان

استادایوب ترمیم کننده آالت موسیقی

استادغالم نبی نتو

عبدالغفارترومپت نواز

محمد علی جازبندنواز

امیرجان صبوری

رحیم غفاری آوازخوان

ستاره ناهید آوازخوان

عبدهللا مقری آوازخوان

182

محمدحکیم طبله نواز

شیرمحمد غزنوی آوازخوان

استادرحیم گل آوازخوان

غالم حسن سارنگ نواز

استادآصف طبله نواز

نجف علی آوازخوان

حسن شیدایی آوازخوان

فدامحمد آوازخوان

استادرحیم بخش

استاد عبدالوهاب مددی

استاد حفیظ هللا خیال

183

استادامیرمحمد آوازخوان

یوسف قاسمی آوازخوان

استادهم آهنگ

استادموسی قاسمی

184

استادقاسم بامرحوم استادفیاض

185

این عکس درسال 0344هجری شمسی برداشته شده است
(تحفۀ استادمحمدابراهیم نسیم )

استادفقیرحسن سارنگ نواز ،استادسراج الدین ستارنواز ،پدرمعراج الدین ،
استادمحمدعمررباب نواز ،استادرحیم پدرنسیم طبله نواز ،استاددین محمدماشین سارنگ
نواز ،استادچاچه محمود طبله نوازپدراستاد هاشم  ،واستادغالم حسین پدراستاد سرآهنگ

186

خانم خدیجه پروین بانوی اول موسیقی

استادشاه ولی  ،ولی ترانه ساز

استادفقیرمحمد ننگیالی فقید باتعدادی ازمدال هایش

187

استادجلیل زالند

استاد نتو

188

استادحسین ارمان
سال 0910میالدی

استادیعقوب قاسمی

189

مرحوم استادقاسم بعد ازاخذنشان

مرحوم محمد ابراهیم نسیم

استادرحیم بخش

190

آغا سید نسیان
ازسابقه داران رادیووتلویزیون ومطبوعات

191

استادقاسم افغان

ابراهیم نسیم

عظیم فایزدرکناراستاد فرخ افندی

استادامیرمحمد

192

کابلیان

193

استادصالح الدین
سلجوقی

حضرت مرحوم قاری عبدهللا
خان ملک الشعراء

حضرت موالنا صوفی عبدالحق بیتاب
(ملک الشعراء  ،سناتوروپوهاند)

استاد خلیل هللا خلیلی

داکترعبدالغفور روان فرهادی

194

اکادمسین پروفسورداکترعبداالحمد
جاوید ازنخبه گان کابل ودانشگاه
کابل

مرحوم استاد محمدنادرسروری
ازقدمای کابل

استادمحمد آصف آهنگ مورخ
سیاستمدارومشروطه خواه ،
ازبزرگان چنداول کابل
مولف :کتاب کابل قدیم

195

غالم محی الدین انیس  ،موسس روزنامه انیس

استاد برشنا

عکس ازبی بی سی

شهیدمحمد اسمعیل مبلغ
مرحوم محمد ابراهیم صفا

196

عبدالوهاب طرزی

دکتورسخی اشرف زی
سید کاغذ

شهزاده احمد علی درانی

عبدالغفورخان انجینیرتعمیرات
انورعلیخان دیپلوم انجینیرودکتورکمیا
تعلیم یافته آلمان
تعلیم یافته آلمان

میرمحمدیوسف خان
متخصص زراعت

عبدهللا خان
متخصص دندان

محمد علی خان
تولیمشر

عبدالنبی خان متخصص
ضرابخانه
تعلیم یافته آلمان

انجینیرعزیزهللا کهگدای کرونولوجیست که
یکعتدادازعکسهای کلکسیون خودرادرمجلۀ "درد
دل افغان " بچاپ رسانیده بود وازآن درین کتاب
اقتباس گردید.

197

استادمحمد کریم کابلی  ،شاعر-عارف ازبزرگان چنداول

استادآصف آهنگ ازمبارزین شهیرکابل

198

عکس تاریخی اهل مطبوعات درگردهم آیی ممثلین کابل زمین ( :عکاسی درسال 0344هجری شمسی )
صف اول ازراست به چپ  :واحد –عالمه سلجوقی -ملکیار-استادغوث الدین – استاد لطیفی – امید -نشاط
خزان .
صف دوم ازراست به چپ :مرحوم بینا – قایل – ذره – جلیا-احمدضیا -حسین رشیدی – محمد اسالم –
استاد فقیرحسین .
صف های عقبی ازراست به چپ :حفیظ هللا – شاکر -مرحوم نعمت – کاکا رسول – عنایت هللا – سرخوش
– بهره – جالل الدین .

199

دکتورمحمداسمعیل علم
پوهاند دکتورنوین

داکترعرفان فطرت

پروفسورداکترعبدالواسع لطیفی

200

جناب خالدصدیق چرخی – شهیدعبدالخالق قاتل محمدنادرشاه خان

شادروان میرغالم محمد غبار

نصیرمهرین

نصیر مهرین

دوکتورعلی رضوی

201

پروفسورغالم محمد خان مصورمیمنگی یاپدرنقاشی درافغانستان

موسس مکتب صنایع نفیسه درکابل

عالمه پوهاند عبدالحی حبیبی

202

زنان یک سده پیش درکابل –ایستاده لباس بیرون خانه ونشسته لباس خانه
ازکلکسیون آقای داکترعبدالقیوم بالل

0419میالدی هنرمندان مهمان درکابل  ،یک قرن پیش
ازکلکسیون شخصی داکترعبدالقیوم بالل

203

دوشیــــــــــــزه ی ازکابل  ،بالباس محلی

204

نمای ازبانوان پرده پوش درنیم قرن پیش
افغانستان  ،نقاشی از پوهاند سیدفاروق
فریاد استاد فاکولتۀ هنرهای زیبای
دانشگاه کابل ( دوهزارمیالدی )

سال  ، 0944دختران افغان قبل از عزیمت
جانب ترکیه برای آموزش

205

محترمه زینب عنایت سراج اولین
رئیسه دمیرمنوتولنه درافغانستان

میرمن نفیسه شایق مبارز
(دخترآخرین سفیر بخارا
درافغانستان)

دختران کابل با لباس های محلی

دختران کابل قدیم

تصویریک زن کابلی بالباس
معمولی

206

))پیرمردکابلی ))
کارپنسلی مرحوم استادعبدالغفوربرشنا

" کابل بی زر باشد بی برف نی " یک شخص کابلی درحال
برف پاکی عکاسی از ع  ،شهرانی

کارذغالی  ،بابه جوالی – کابل
نقاشی ازعنایت هللا شهرانی

207

پادشاهان  ،امیران
سیاستمداران

208

امیردوست محمد خان
نقاشی مرحوم استاد محمدعظیم ابکم

209

تیمورشاه درانی پادشاه افغانستان در 0119م

سردارایوب خان

غالم حیدرخان چرخی

جنرال نادرخان

احمدجان خان

عبدالوکیل خان

210

شاه زمان ابدالی

شاه محمود ابدالی

()0410-0193

()0410-0413

()........

211

اعلیحضرت شاه شجاع الملک ( شاه شجاع ) گورنرکابل درقرن دوازده
ونمونه های البسه زنان درآن زمان

سال  0404هجری قمری  ،باالحصارکابل – نمره ا -شاه زمان به عمر 10سالگی  4 ،شهزاده
تیمورپسرکالن شاه شجاع  -3شهزاده فتح جنگ پسردوم شاه شجاع دروقت انتخاب او به پادشاهی
 -2خدمتگار

212

وزیرمحمد اکبرخان غازی بادوتن ازهمراها ن

شاه شجاع الملک پسرتیمورشاه درانی
ونواسه احمد شاه بابا

وزیرمحمد اکبرخان غازی

213

ظهیرالدین محمد بابرشاه
ازعاشقان شهرکابل

نصیرالدین محمدهمایون امپراتورافغانستان
وهندوستان ( متولد شهرکابل )

امیرشیرعلی خان درقبضۀ شیروخرس

امیرشیرعلی خان

214

سیدنورمحمد شاه پوشنگی صدراعظم
امیرشیرعلی خان

نورالمشایخ فضل عمرمجددی

امیرحبیب هللا خان

سردارشیردل خان (لوی ناب )
معاصرامیرشیرعلی خان پدرکالن علی
احمدخان والی کابل

215

امیرمحمد یعقوب خان درلباس رسمی

ارگ شیرپوردرسال
 0419م

ارگ کابل

216

امیرشیرعلی خان
0493-0414

امیرمحمداعظم خان
0491-0494

امیرمحمد افضل خان
0499-0491

امیرعبدالرحمن خان
0494-0491

217

امیرعبدالرحمن خان
اعلیحضرت ((ضیاءالمله والدین ))
امیرعبدالرحمن خان

امیرحبیب هللا خان

شاه حبیب هللا خان کلکانی

218

سردارمحمد ایوب خان غازی
فاتح میوند

0341ش (0420م ) مجاهدین ملی  ،ازشمال کابل به
ساالری مسجدی خان و(سلطان محمد نجرابی ) وغیره
علیه متجاوزان انگلیس  ،دست به غزا زدند  .بعدا
عبدهللا خان اچکزای وامین هللا خان لوگری وغیره
درخزان  0404هجری  ،به اتفاق مردم اطراف کابل
برفرنگیان وشاه شجاع شوریدند وجنگ اول افغان
وانگلیس ادامه پیداکرد.
ازکلکسیون انجینیرعزیزهللا کهگدای

سردارمحمد ایوب خان

غالم نبی خان چرخی غالم جیالنی خان چرخی

219

سراج الملت والدین  ،امیرحبیب هللا خان

امیرحبیب هللا خان درحال رفتن به سفر

امیرامان هللا خان درسفررسمی اش به آلمان (سال 0941م)

امیر امان هللا خان باخانمش وجمعی
دیگرازاعضای دولت آلمان

220

ملکه افغانستان ملکه ببوجان (حلیمه ) خانم امیرحبیب هللا خان شهید
نرگس صدبرگ ازدست شهنشاهم رسید
برسرخود ماندم وبرچشم ترمالیدمــــش
لقب ببوجان (بی بی حلیمه ) رسما (سراج الخواتین)یاد می شد ووی درخصوص به
پادشاهی رسیدن اعلیحضرت شاه امان هللا رول عمده را بازی نموده بود .وباری هم
درمقابل زنبارگی امیرحبیب هللا سراج الملت والدین اقدام جدی نموده بود که درتواریخ
ازآن یادشده است

علیاحضرت ملکه ثریا
( همسرغازی امان هللا خان پادشاه محبوب
افغانستان ) اولین کسی بود که چادررا ازروی
خود برداشت  ،سال 0944م

علیاحضرت ملکه ثریا

221

شاه امان هللا  ،همسرش درآلمان

شاه امان هللا خان با لباس رسمی

شاه امان هللا خان وهمسرش
غازی شاه امان هللا خان

222

شاه امان هللا

شاهدخت عالیه صبیه شهید سردارنصرهللا خان
نایب السلطنه همسرسوم شاه امان هللا خان
بعدازقتل نایب السلطنه 0314-0449-

شاه امان هللا خا باعلیا حضرت ملکه ثریا – طرزی
ملکه رسمی افغانستان 0311-0944

امان هللا درخوردسالی

223
هیات فوق العادۀ معرفی استقالل افغانستان به ممالک خارجه

غازی امان هللا خان وملکه ثریا هنگام برگشت ازسفراروپا به کابل
درقسمت چپ جنرال محمود سامی بالباس عسکری مشاورنظامی شاه امان هللا دیده میشود

224

225

تصویرمحمود سامی پاشا
نایب ساالرقشون مرکز.
محمود سامی پاشا اصال
اهل مصرمیباشد ولی بین
افغانستان وتورکیه رول
عمده داشت  .لقب "پاشا"
را دروقت خدمت به
دستگاه نظامی تورکیه
بدست آورده است .

محمود طرزی

محمود طرزی درایامی که وزیرخارجه افغانستان بود
عالمه محمودبیک خان طرزی مهمترین شخصیکه روابط تورکیه را باافغانستان محکم
ساخت وخودش باعالمه سیدجمال الدین افغانی بمدت هفت ماه درترکیه حیات بسربرد .
وی درتورکیۀ عثمانی بدرود حیات گفته است .

226

میرزا مهدی خان شهید

عبدالرحمن لودین،یکی ازوطنپرستان
مشهورکه دراثرسرودن اشعارانقالبی ،
به امرنادر ،تیرباران شد .
این عکس درزمانی گرفته شده که او
بحیث محرردرادارۀ جریدۀ "سراج
االخباروظیفه داربود

میرهاشم خان وزیرمالیه
عصرامانی که دردومین
روزپادشاهی نادربطور
مرموزی بدرود حیات گفت .

عکس ازدورۀ شاه امان هللا خان

227

کابل سال  0910علیاحضرت همسرامیرحبیب هللا با شاهزاده امان هللا -
 0414بعدازوفات عبد الرحمن خان

امیرحبیب هللا باخانم های دربارش

228

شاه امان هللا خان غازی باعده ای ازشخصیت ها

شاه امان هللا باوکیل السلطنه شاه محمد ولیخان دروازی

229

عده ای ازدولتمردان افغانستان
درعهد سراجیه

محمود طرزی

مستوفی الممالک محمدحسین خان
(وزیرمالیه )

230

ملکۀ بی نظیر خانم خورد
امیرحبیب هللا خان کلکانی

شاه حبیب هللا خان
کلکانی در لباس شاهی

ملکۀ بی نظیر،
خانم شاه حبیب هللا خان کلکانی

231

شیرجان خان وزیردربار

خادم دین رسول هللا پس ازاسارت

مرحوم نایب ساالرعبدالرحیم خان
صافی

232

ملکۀ افغانستان  ،شهبانوبی بی سنگری

خانم شاه حبیب هللا خان کلکانی

شهبانوبی نظیرملکۀ افغانستان
خانم شاه حبیب هللا کلکانی
باشهبانوبی بی سنگری خانم شاه
حبیب هللا کلکانی

233

امیرحبیب هللا خان
0909-0910

حبیب هللا کلکانی 0949

شاه امان هللا خان
0949-0909

محمدنادرشاه
0933-0949

234

شاه حبیب هللا خان کلکانی

سیدحسین  ،عضوکابینۀ
شاه حبیب هللا کلکانی

میربچه خان غازی کوهدامنی

235

سردارمحمدعزیزخان
احمدشاه خان (خسرظاهرشاه)

سردارمحمدنعیم خان

عبدالوکیل خان نورستانی
نادرشاه خان

شاه ولی خان

شاه محمود خان

236

غازی شاه امان هللا

شاه امان هللا غازی وشاه محمدولیخان دروازی
وکیل السطنه

237

شاه محمد ولیخان دروازی
وکیل السلطنه شاه امان هللا خان

شاه محمد ولی خان دروازی
قبل ازحبس واعدام

انوربیک غازی ترکی با شاه محمد ولیخان دروازی

شاه محمد ولیخان دروازی

238

محمد ظاهرشاه خان درمنزلش درروم  ،باسلطان محمود غازی طرف راست
وداکترسحرمهجورطرف چپ  .ظاهرشاه خان درحال خواندن کتاب "ضرب
المثلهای دری " تالیفی داکترعنایت هللا شهرانی که ازطرف داکترمهجوربرای وی
هدیه شده.

239

شهید محمد موسی شفیق آخرین
صدراعظم افغانستان بوقت شاهی

میرزمان الدین خان دروازی ازمشروطه خواهان

داکترعبدالظاهرصدراعظم دورۀ
حکومت محمد ظاهرشاه

میریاربیک خان ازمشروطه خواهان
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محمد ظاهـــــــــرشاه
0913-0930م

محمد داود اولین رئیس جمهورافغانستان
 0914-0913م

بازگشت ظاهرشاه ازرم به کابل

محمدظاهرشاه وخانمش درجمع
افسران اردوی افغانستان
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امیــــــــــــــــرحبیب هللا بااعضای کابینه واشــــــرافیان

سردارنصرهللا خان نائب السلطنه
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یکعده وکالی شورای ملــــــــی

وکالی والیت هرات دردورۀ هشتم شورای ملی

وکالی والیت مزارشریف در دورۀ هشتم شورای ملی
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وکالی والیت قطغن در دورۀ هشتم شورای ملی
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وکالی والیت مشرقی در دورۀ هشتم شورای ملی

داکترمحمد یوسف صدراعظم سابق افغانستان
واستادمحمد سعید مشعل هنرمند میناتورست
هرات باستان
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قطعه شعری از استاد محمد سعید مشعل
بی دانـشی شخص مثـل کور اسـت
امــثـــال تـو افــتـخـار غــور اسـت
در پـیریــم ارنــه دســت پـائـیـسـت
نــقـاشــی و کـنـجـی انــزوانـیـسـت

استاد محمد سعید مشعل ،هنرمند میناتورست معاصرافغانستان

نمونۀ ازشاهکارهای هنری استادمحمد سعید مشعل درخانه هرات
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قهرمان ملی غازی میربچه خان کوهستانی
درجنگ دوم افغان وانگلیــــــــــــــس
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* بندی ها
همصنفی های شهید عبدالخالق خان هزاره قاتل محمد نادرشاه خان
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عمارات ویادگارها
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تپۀ مرنجان مقبره نادرشاه خان

باالحصارکابل
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زین العماره منزل سردارنصرهللا خان نائب السلطنه واقع درکابل

ازعمارات قدیمی درکابل
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منارعلم وجهل ( دهمزنگ کابل )
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باغ عمومی پغمان

طاق ظفرپغمان
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امیرحبیب هللا خان درصیفیۀ پغمان

داراالمان

254

امیرحبیب هللا خان با عده ای ازدرباریانش
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هیئت مردم افغانستان در راولپندی

طاق ظفرپغمان
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طاق ظفر ویران

طاق ظفرپغمان
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قلعۀ باالحصار
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ازمناظر

دلکش پغمان قبل
ازتخریبات

طاق ظفرپغمان

کافی مهتاب پغمان
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منار"نجات" یادگارپیروزی
نادرشاه بر امیرحبیب هللا کلکانی
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قصرداراالمان پیش ازسال  0919میالدی
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خرابۀ قصرداراالمان به اثرجنگ های داخلی
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پهلوانان کابل
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پهلوانان کابل " قبل ازاجرای ضرب میل درمراسم روزدهقان

پهلوانان مشهور 40سال قبل کابل
قطارنشسته ازراست بچپ بهلوان برهان  ،بابه قادر ،افضل دیو ،حسن لنداک  ،عیسی سماوارچی  ،محمدعمرنداف ،
جانمحمد مشهوربه تراکتور ،رستم کچالو ،جالل سماورچی ،جانمحمد هندی وپهلوان چراغ هندی.
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کاکه های کابلستان
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تهیه ونگارش داکترعنایت هللا شهرانی
به نقل ازنشریۀ " لمر" شماره 03

یادی از غنی نسواری وپورغنی
غنی نسواری کیست ؟
تقریبا یک قرن ونیم پیش درخانوادۀ عبداللطیف خان باشنده باالحصارکابل  ،طفلی بدنیاآمد که
آوازۀ آن هنوزدرکوچه ها  ،خانه ها وجمعیت های خاص وعام برسرزبان هاست  ،درجوانی
درقطارکاکه های کابل ودرایام پیری یکی ازفقیرمشربان شهربه حساب میرفت  .عبدالغنی
مشهوربه غنی نسو اری درآوان جوانی یکی ازکاکه های چوک کابل بشمارمیرفت  .وی چپن
ودستارابریشمی ساخت چنداول وکمربند وشال شانه یی " خلیل خانی " و"پتگی " نوع دیگر"
شال های موره دوزی " را می پوشید .درآن زمانه ها کسی که درجمعیت ویامسلک کاکه ها
داخل میشد  ،وظیفۀ او حفظ حیثیت محله ومعاونت باکوچگی ها بود  .غنی از آن جوانان بود
که به بیوه زنان  ،بچه های یتیم وبی سرپرست کوچه و دوستان بی بضاعت خود از معاونت
های مادی دریغ نمیکرد  .برای اینکه ازعهدۀ این همه مصارف برآید  ،الزم بود چشمۀ عایداتی
داشته باشد  .عایدات وی ازطریق اجاره داری شاه گنج (شاه گنج در اصطالح آن زمان گمرک
را میگفتند ) نمک  ،نسوارواجارۀ بندرهای کابل و غیره بدست میآمد  .درزمانه های که غنی
زندگی میکرد یعنی حدود نود سال پیش  ،موضوع قراردادهای سرکاری وجود نداشت  ،یعنی
حکومت خود ضروریات خود را بصورت خوش خرید تهیه میکرد  ،اما نخستین باردرسال
 0312شمسی بود که شاید ازطرف بلدیۀ وقت اعالن شایع شد وبرای تهیه مواد ضرورت
قراردادی خواستند  .غنی نسواری به عریضه نویسی مراجعه کرده وبعنوان مقام مربوطه
داوطلبی خودرا روی کاغذنوشت  .اگرچه درآن زمانه اجورۀ نوشتن عریضه ،یک شاهی پنج
پیسه بود  ،اما غ نی نسواری کاکه وصاحب بسته ویا" بسته واال" بود وهم خراج  ،دست به
جیب برد وپنجاه دوروپیه کابلی به مشت اش آمد وهمه را به عریضه نویس داد وطبعا عریضه
نویس ازاعطای این پول گزاف به حیرت رفت  ،معهذابرای اینکه متهم نشود وکسی خیال نکند
که صاحب عریضه فریب خورده  ،به رئیس میرزا ها مراجعه کرده وحالت راطوری که
بودشرح داد  ،وی درجواب گفت " بروبچیم نوش جانت  ،او ازین کاکگی ها بسیاردارد".
چه زمانه های بود وپول چقدرقیمت داشت که عریضه نویس چند روپیۀ دیگرباالی آن عالوه
کرده وخانه ای را خرید که میگویند چندین سال پیش  ،بدوران شاهی  ،آنخانه را به قیمت
گزاف بفروش رسانید و اغلبا عریضه نویس مذکورتاسالهای 0301شمس حیات داشت .
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غنی مرد باجودوگرم درحدود  11-90سال تمام بدون مهمان درخانۀ خود به تنهایی
نان راصرف ،ننموده بود  ،همیشه درسفرۀ وی مهمانا ن متعدد دست دراز کرده اند .
غنی نسواری درعین حال گلبازمشهوری نیزبود وتخمینا درحدود یکهزاروپنجصد
گلدان گل داشته که برای مراقبت آن طبعا باغبانی هم استخدام کرده بود  .همچنین وی
درحدودیکهزار قفس پرندگان خوشخوان داشت  .غنی نسواری درعین حال به موسیقی
نیزعالقه داشته وهمیشه درمحافل قیماق چای وزمردپالو وی یک دسته سازهم اشتراک میکرد
بااهل خرابات رابطۀ حسنه داشت وخود رباب را بسیارخوب می نواخت .
غنی درعین حال شخص ظریف وحاضرجواب بود وگاهی هم شعرمیگفت  ،غنی
شخص بلند قامت وقوی الجسه بود وبعد از  91سال زندگی درسال  0309هجری شمسی
چشم ازجهان بست ودرمقابل دروازۀ خونی باالحصارومقبرۀ آبایی خود دفن گردید.
نگارندۀ این سطورباشادروان عبدالقدیرپورغنی درهمسایگی قرارداشتم وازصحبت آن
مرد پرمعلومات فیض ها وبهره ها برده ام  ،وی ازشاعران شیوا بیان بود که این معلومات
را درسال  0300شمسی از او اخذداشتم ومرحوم غالم عمر شاکرودانشمند برجسته درمجله
" لمر" به سال مذکورچاپ کردند.
ازمرحوم پورغنی پرسیدم که بعد ازمرگ پدرتان کاکه غنی چه میراثی به شما باقی
ماند؟ وی گفت  :موقع ایکه سررشتۀ کفن او را می نمودیم باید لباس را از تنش می کشیدیم ،
من جیب های او را جستجوکردم چیزی به ضخامت تقریبا یک نیم خشتی بدست آمد که فکر
کردیم شاید همۀ آن نوت باشد  ،ولی وقتیکه بیرون کردیم می بینیم که جونک جیبی وی است
که درآن اشعارمنتخب درج شده بود که تا حال هم به تصرف من است  ،باقی از تصرف های
پدرم همان قفس های پرندگان خوشخوان وگلدانی های گل بود که آنهم یک یک به دوستانش
هدیه شده ویک مقدارمحدود آنرا خود حفظ کردم  ،همچنین یکهزاردانه ارکین ازپدرم باقیمانده
واین همان ارکین های است که درشب مهمانی حویلی را با آن چراغان می کرد ،مخصوصا
درشب های جشن های تولدی وجلوس پادشاه که بازارهای کابل چراغان می شد ودرمیان تمام
دکاکین شهر  ،دکان پدرم ممتاز بود  ،اگرچه پدرم ازدرک اجاره داری نسواروسایر اجاره
داری ها ثروت سرشاری بدست میآورد  ،ولی همه را درراه رفیق بمصرف میرساند ،وی
میگفت که این پولهاازمن نیست  ،ازمردم است وباید برای مردم صرف گردد  ،درحقیقت این
فلسفۀ او بود وراه عیاران را درپیش گرفته بود وعمرخود را دربذل وبخشش گذشتاند  .برای
مرده های بی کفن  ،کفن می خرید  ،وبرای یتیمان سروپا برهنه لباس میداد  .درمیان اشعاروی
این بیت هم موجود است که :
ســـم
بظاهرطال وبباطــــــــــــن ِم َ

غنی نام دارم ولی مفلســــــــم
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پدرم قصه میکرد که دریک شب چراغان  ،اعلیحضرت سراج الملت به مقابل دکانم
توقف کرد  ،من فورا ازدکان پایین شده  ،دستهایش را بوسیدم  ،سراج الملت از تزیین دکانم
اظهارخوشی کرد وپرسید نامت چیست  ،من گفتم قربان :
غنی نام دارم ولی مفلســــــم

بظاهرطـــــــــال وبباطن مسم

سراج الملت هفتاد ویادوصد دانه طال ( پوره بیادم نیست ) برای پدرم بخشیدند  ،پدرم
گفت فدایت شوم من ازخیرات سرپادشاه شکرهمه چیز دارم  ،اما این یک مسجع ُمهرمن است
که عرض کردم دیگر ازپدرم چیزی نشنیدم  ،اما کسی می گوید که بخشش سراج الملت
را گرفت وکسی میگوید ابا کرد .
غنی نسواری ازکابلی های اصیل وقدیم بوده ودردودمان شاعرپیشه وسخن
پرورپرورش یافته  ،سالک باالحصاری وسودایی قصاب کوچه ای از اعمام پدرش می باشند
و بامرحوم ملک الشعرااستاد عبدالحق بیتاب کاکازادگی داشت که پدرش نویسندۀ سرشناس
بودو کاکایش میرزا عبدالوهاب دردفترپروانه خان نایب ساالرعهدۀ سردفتری داشت  .غنی
چهارزن داشت که ازوی دو پسروسه دختر باقیمانده است  .شادروان عبدالقدیرپورغنی
شاعرسبک بیدل ( درغزل سرایی ) پسردوم وی است  .عالمه استاد صالح الدین سلجوقی
دربارۀ آن مرحوم بقلم خود در مکتوبی عنوان پورغنی چنین نوشته اند  ........":وچون با
پدرمرحوم وفقیرمشرب شما معرفت نزدیکی داشتم که فضیلت دوستی آن مرحوم بیجا نرفته
ومرد فاضلی ازآن مرد صاحب دل بوجود آمده است  ...دوستدارشما صالح الدین سلجوقی
 40سرطان  0324هجری شمسی " این مکتوب را نگارندۀ این سطوردیده وازآن مطلب فوق
را آورده است .
استادشایق جمال  ،مرثیه ای را بمناسبت وفات غنی نسواری سروده که اینک میخوانیم:
حیف ازدنیای دون وا حســـرتا
کس نمی ماند بدنــــیا جزخـــدا
میروند آخـــــربکوی نیستــــــی
جمله ذرات جـــــهان گردد فنــا
پیرمرد نامدارپیـــــــــرخلــــــق
آنکه بود از مخلصان اولــــــیاء
هوشمند وباسخا عبدالغنـــــــــی
موسفیدی کاکه وضع خوش نما
عمرخودباعیش وعشرت ساخت صرف
باهمه وارستــــگی ها پارســــا
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موسفید مانند او کم دیـــــــده ام
ازرفاقت با جـــــــــوانان آشنــــا
بی ثباتی های دنیا دیـــــدورفت
هشتم شعبان ازین محنت ســـرا
کردم ازشایق سوال سال فوت
تاکند فرزند او برمن دعــــــــا
برکشید ( آهی ) وگفتا حیف حیف
نی غنی ماند بدنیــــــا نی گـــــــدا
این مرثیه درشماره  44سنبله  0309روزنامه انیس نشرشده )
یادداشت :
بی موقع نخواهدبود که دربارۀ فرزند کاکه غنی نسواری عبدالقدیرپورغنی که ازکابل
شناسان مشهوربود  ،کلمات چندی ارائه گردد  ،زیرا وی پدرش را با کاکه های دیگربرای
نگارنده معرفی نمود  ،البته این مقاله ومقالۀ مرحوم پورغنی بقلم این نگارنده دردیوان پورغنی
بچاپ رسیده است  ،ولی آوردن سوانح پدروپسردرین مجموعه ازضروریات بشمار میرفت .
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پورغنی صائب شناس بزرگ
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محترم را می شناختم وکتاب هایی را ازنزدش می خریدم  ،مردم او را لقب " آقای
دیوارسوار" می گفتند  ،واقعا مرد محترمی بود که فیض وبرکت او به بسیاری ازعلما می
رسید .
پورغنی ازکتاب هایی که درهند قدیم چاپ می شد  ،نام می گرفت و روزی را به یاد
دارم که دیوان عبدالرحیم خان خانان را برایم تحفه داد و من آنرا به کتابخانۀ پوهنتون ( دانشگاه
) کابل هدیه کردم  .یکنفراز استادان دانشگاه ( یونیورسیتی ) اسالم آباد کتابی را درباره خان
خانان نوشته وتحقیقات کرده ودرمرکز فارسی ایران وپاکستان دراسالم آباد بچاپ رسانیده
است  .درکتاب مذکورآمده که دیوان خان خانان مفقود االثربوده وتاحال به چاپ نرسیده است
 ،درحالیکه دیوان خان خانان را که من بدست داشتم  ،چاپ هند بود ومن بدست خود آنرا به
کتابخانه سپرده بودم ودیوان آن چاپ شده است ومفقوداالثر نمی باشد .
اقتباس از دیوان پورغنی چاپ هالند  0342هجری شمسی بقلم ع  ،شهرانی
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کاکه غنی نسواری کابلی

چهرۀ خیالی از کاکه های
کابلســـــــــــتان
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مرحوم درویش محمد  ،مشهوربه (بابه سایین
)
ازمردان تیپیک وظریف کابل بود که پیشۀ
کاله دوزی داشت  .مردی بود خردمند وبه
اصطالح پراک گوی ونکته سنج  ...پسرش
نیز که (عطامحمد ) نام داشت به اعتباربابه
سایین  ،تاحدی معروف شده بود  .اگرکالن
ساالن کابل بیادداشته باشند  ،چون
عطامحمدهم کاله دوزی میکرد ،اورا
بعضا(کاله مامدعطادوز) میگفنند
ارسالی جناب حامد محمود

کاکه تیغون

ازمردان تیپیک کابل
مرحوم مالوردک که ازخطاب
غنی نسواری

( خداوردک ببریت !) بدش می آمد

کاکه غنی نسواری
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ازفقیران مشهورکابل

بابه ایوب ملنگ  ،فقیرمشهورکابل
(سال وفات  0341شمسی

بابه قدیر ،مردکابلی که همه رادشنام میداد .
(ازکلکسیون حامد محمود)

این هم  ،کاکه تیغون  ،که ازگلخن حمام خارج شده ...
ازکاکه های تیپیک کابل  .ازکلکسیون حامد محمود

این شخص که مجهزباتمام وسایل فنی  ،دردورۀ
امیرعبدالرحمن خان میزیست  ،به (بابای برق
)معروف بود .وی دردورۀ امانی وفات یافت.
ازکلکسیون حامد محمود
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تصویرخیالی کاکه "بچۀ بایی
خلیفه حیات بقال سرچوک کابل
وی را می گفتند که درقطارکاکه
های کابل بشمارمیرود ،
تقریباچهل سال قبل به
عمرنودوپنج وفات کرد.

تصویرخیالی دوست محمد
کاکۀ کابلی

280

سید عبدالمجیــــــد کلکانی از عیاران کابل

281

کوچه ها ومناظر کابل

اسمای یکتعداد محالت قد یمی شهرکابل به جمع آوری وخطاطی مرحوم
استادسید حمایت هللا حسینی درسال  1355هجری شمسی ماه سنبله
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نمایی از کوچه خرابات کابل

کوچه خواجه خوردک که اکنون
به خرابات شهرت دارد مقبرۀ
خواجه خوردک درانتهای این
کوچه واقع است .
.
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تصویر ی ازشب نشینی های خانقاه کوچۀ علیرضا خان

کوچۀ خواجه خوردک  ،یاکوچۀ خرابات

284

گمرک قدیم کابل

کهنه فروشی قدیم کابل

بازارکابل

285

جبه خانه کابل

کابل قدیم
نقاشی استاد برشنا
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کوچۀ شهرقدیم کابل
رسم استادغوث الدین خان
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شهرکابل قبل ازجنگ ها

تپه مرنجا ن  ،مرقد خانوادۀ نادرشاه خان
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شهرکابل پیش ازجنگ ها

ازکوچه های کابل
کابل قدیم
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ایستگاه سرویس شهری دردهۀ  0321خورشیدی

کابل

290

اثراستادقربانعلی عزیزی

دهمزنگ کابل  ،باقسمت غربی کوه آسمایی وگردنۀ سخی وعلی آباد
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منظرۀ کوه علی آباد وآسه مایی  ،بامنارعبدالوکیل دردهمزنگ
وگوشه ای ازمحبس دهمزنگ

پل باغ عمومی درشهرکابل

292

گوشۀ ازشهرکابل

نمای ازشب های شهرکابل
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شهرکابل

294

یکی ازمحالت مسکونی شهرکابل
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خانه های کابل – رسامی ازاستاد برشنا

296

گورامیرعبدالرحمن خان در(بوستان سرای قدیم وپارک زرنگارفعلی درکابل)
نقاشی مرحوم استاد شبنم غزنوی
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بوستان سرای قدیم – پارک زرنگار

شب کابل
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نقاشی استاد برشنا
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شهرکابل

300

شهرکابل ازنقاشی های استاد برشنا

301

دامنۀ کوه آسمایی کابل
استادبرشنا رنگ آبی  ،سال  0910م

302

دهمزنگ کابل

303

خلیفه رحمان آهنگر
نودسال قبل
دربازارآهنگری

تاجران درایام قدیم ازین
کاروانسراها حیوانات را به
کرایه می گرفتند

304

درگذشته بازا رمسگری یکی ازجاذبه های گردشگران خارجی درافغانستان بود
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مردم کابل  91-41-سال قبل به کار وخرید
وفروش طال مصروف بودند

306

باغ باال

307

عکس یکی ازبازارهای کابل

درین عکس بازارسه طبقۀ کابل که درآن پوستینچه ودیگراشیا،
صنایع دستی بفروش میرسد به مشاهده میرسد
غالبا چارچتۀ کابل

308

منظرۀ باغ باال کابل

کوچۀ بارانۀ شهرکابل

309

دکان خلیفه محمد یاسین کبابی دربازارچارسوق مسگری
(درحدود بیش ازنود سال پیش)

دکان منبت کاری
ازخلیفه برهان الدین
هراتی درکابل
( نودسال پیش )

310

دستگاه کاللی

دکان خلیفه غالم سخی
کبوتر فروش

311

کوچی ها درکابل

منظرۀ زمستان کابل
عکاسی  ،ع  ،شهرانی

312

یکی ازقلعه های اطراف شهرکابل

کوچه حمام کاه فروشی

313

داخل حویلی یکی ازخانه
های کابل قدیم

صحن حویلی درکابل قدیم
رسا می غالم علی امید

314

ازمناظراستالف

315

ازکوچه های استالف

برج حمل استالف

316

مدخل وزارت دفاع وقت درکابل

317

دهقان کابل
نقاشی استاد برشنا

318

دورنمای شهرکابل

سینمای ویران شدۀ دهمزنگ
ازسید کاغذ

319

یادگارنبرد میوند  ،جادۀ میوند کابل

320

منظرۀ کوه آسه مایی کابل

کارگران کابل

321

نقاشی استاد

محمد عزیز

منظرۀ پغمان
نقاشی ماسترعبدالعزیزخان هندی

322

شهرکابل
نقاشی ازغالم علی امید

323

324

باغ شاهی جالل آباد

زین العمارۀ کابل

325

باغ شاهی جالل آباد

کابل قدیم ،اوایل ورود موتردر افغانستان

326

باغ زنانه ویاباغ عمه بابرشاه شهربانو ...
بعدازجنگ های داخلی ترمیم گردید.

327

آرامگاه امیرعبدالرحمن خان درپارک زرنگار

مسجد عیدگاه

328

منظره شهرکابل
باالباغ پغمان

329

ملنگ
نقاشی استاد برشنا

نقاشی یک دکان کبابی قدیمی
بیاد حاجی چوپان کبابی
مشهورلب دریای باغ
علیمردان

نمایی ازکوتوالی معروف کابل
(نقاشی استاد غوث الدین مرحوم )

330

ازکوچه های کابل
نقا شی از ا ستاد برشنا

331

منظرۀ کوه آسه مایی  ،دهمزنگ
نقاشی استاد عبدالغفور برشنا

332

کابل قدیم
نقاشی استاد کریمشاه خان

333

کابل قدیم
نقاشی استاد کریمشاه خان

کابل قدیم به روایت تصویر

334
اطراف کابل  ،نقاشی استاد کریمشاه خان

کابل قدیم به روایت تصویر

335
توسط استاد کریمشاه خان

پنجاه سال پیش کابل
نقاشی  :ع  ،شهرانی

داراالمان ویران

دراالمان آباد

336

بس یاموترهای برقی چهل سال
پیش درکابل
نمای هشتاد سال قبل
چهارراهی شمالی پل
باغ عمومی  ،با
تیل
تانک
،
جدیدالتعمیرآن
طرف مقابل جادۀ
شاهی الی سینمای
کابل وبطرف چپ
جادۀ اندرابی بود ،
طوریکه درعکس
مالحظه میشود ،
حرکت ترافیک مانند
هندوبرتانیه  ،بطرف
چپ بود که بعدا
مرحوم انجینیرغالم
محمد فرهاد  ،رئیس
منتخب دورۀ اول
شاروالی کابل ،
درزمرۀ دیگرفعالیت
های خود  ،حرکت
ترافیک را به سمت
راست آورد.

منظرۀ کابل
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جناب آقای انجینیرعزیزهللا کهگدای این
نمومنه ها ی لباس مردم افغانستان درقرن
نوزده را ازکدام نشریۀ آلمانی بدست آورده
ودرمجلۀ " درددل افغان  ،بعدا" وحدت ملی
" بطبع رسانیده است  .چون ارتباط به
افغانستان وکابلستان دارد  ،ازآن اقتباس
گردید.
( درقرن نوزده درکابل قبایل مختلف
افغانستان آمده ونفوس کابل تزئید بخشیده
بودند).
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