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 ی شمس یپنجاه هجر یاول سالها مه یاز گذشته ن  یادی
 

 فصل چهارم
 : کابل

 

بلند مدرن در برابر   یبا سرعت در حال رشد است که ساختمان ها یم ، شهر ۱۷۷۶افغانستان از سال  تختیپا
دختران مکاتب با لباس کوتاه  ی ادیپر از عمامه و چپن قد افراشته اند. تعداد ز عیوس  یشلوغ و راه ها  یبازارها

 رسندیم رشلوغ به نظ کیبا تراف پیدرخشان را با چهره خوش ت یروزانه نوار
برف   یدیدارد . چنانچه در زمستان با سف ییجلوه نما یحلقه زده است که در بهار سبز زمرد ی شهر را کوه ها نیا

به  کیبنفش تار ریاند ، از ز رییآن در حال تغ ییبایگرم و داغ، ز یدر تابستان ها ی. حتباشندیده مو رخشن دهیپوش
چون   وار یدرخشند . دو رشته د یو غروب آفتاب م د یطلوع خورش ری( روشن در ز ی) صورت یگالب ای ییرچایش

قلب شهر    انیدو کوه ، از م  نیا  یکابل از تنگنا  یایکنند و در  یم  می، شهر را به دو بخش تقس  یاز اثار باستان  ییتاج  
پر   یها تیجذاب ریهمچنان اس یامروز دکنندگانینوشتند و بازد یاز کابل م ییبایعبور کند. مسافران قرن ها با ز

 .شوند یو جوش آن م بجن
 

 :کابل یخیو اثار تار مناطق
 

 : عبدالرحمن خان ریام مقبره
 

 بهیکت کیبه طال( قرار دارد.  نیحاکمان افغانستان در مرکز کابل در پارک زرنگار )مز نیاتریاز پو یک ی آرامگاه
عبد الرحمن   ریبار توسط ام نیاول یساختمان برا نیاز نحوه ساخت ا تی، حکا یاصل  یدر کنار ورود یطوالن

دربار استراحت  فاتیتوانست به دور از تشر یکوچک دارد . که م یکاخ خصوص کیبه عنوان ( ۱۸۸۰-۱۹۰۱)
گذاشت ، قبه ها و  نجایدر ا یپدرش را به استراحت ابد نکهیم ( پس از ا ۱۹۱۹ - ۱۹۰۱هللا خان )  بیحب ریکند. ام

 .بنا کرد زیرا ن یمنارها را به آن اضافه نمود. همچنان در کنار مقبره مسجد
 ی مقبره ، در کنار نما یک ی[ ، در کنار درختان در نزدگمی] ب مهیحل عبد الرحمن ، ملکه  ریملکه ام نیجوانتر خانه

  ی از طومارها   یکه به طرح  یگچبر  ی از طرح ها  ی[ . غن  ی وزارت معارف قرار دارد ] منظور گلستان سرا  بندهیفر
 یبرجسته نقاش یآن هنوز الگوها ی ، سقف ها ستشده ا نیتزئ یرونیشاخ و برگ با محاصره پرندگان در قسمت ب

دوره  نیا یمعمار ینمونه ها نیاز آخر یک یساختمان جذاب  نیکند. ا یشده قرن نوزدهم را حفظ م یشده و طالکار
 . است که در افغانستان هنوز وجود دارد

م (    ۱۴۳۰ ی)متوفا ی کرد که مقبره محمد ابن احمد الحصار دیخواه ادداشتیقبر بلند را  کیپارک ،  گرید یجا در
 .باشدیم انیموریت امیمرد مشهور مقدس کابل در ا کی، 

بزرگ راه سالنگ در   ا یقرار دارد. جاده  نیپمپ بنز یپارک زرنگار ، روبرو یمعارف در لبه شمال غرب وزارت
جاده   یافغانستان در ضلع جنوب  یندوځگر  ای  یگذرد. سازمان گردشگر  یبه سمت جنوب وزارت م  یجهت شمال غرب

  ۱۸۹۰ساختمان ساخته شده در حدود    کی  رد  یمل  فیمتذکره واقع شده است. فقط فراتر از آن ، در سمت شمال ، آرش
زاده شاه نکهی. پس از ا دیهللا اعمار گرد بیشاهزاده حب یبرا یکاخ خصوص کیم قرار گرفته است. که به عنوان 

شد. سرانجام   لیتبد ایتالیو بعداً به سفارت ا ینظام یساختمان به آکادم  ن ی، ا دیم به تخت سلطنت رس ۱۹۰۱در سال 
  ی هـ ش مساو ۱۳۵۲آن در سال  میترم یکه اقدامات برا یمتروک ماند تا زمان یشد و مدت لیس تبدیبه قرارگاه پول

شده   نیتزئ  یقلع  یتخته ها  یرو  ینیتزئ  یبا نقوش و گل ها  یو غرب  یشرق  یسالون ها  یم آغاز شد. سقف ها  ۱۹۷۳
 . است ینقره ا یچوب  یزهایبه آو هیاست که شب یبا نقوش آجر یحک شده ا یسقف چوب یدارا یشمال یاند. ورود
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 : ارگ
 

باالحصار که توسط  یسلطنت یکردن کاخها نیگزیجا ی را برا د یارگ جد کیم (  ۱۹۰۱-۱۸۸۰عبدالرحمن ) ریام
به خانه  دیشده بود ، ساخت. ارگ جد رانیو(  ۱۸۸۰ - ۱۸۷۸افغان )  - سیدر طول نبرد دوم انگل سیارتش انگل

مجموعه اضافه کردند.   ن یبه ا یدیجد یساختمان ها یبعد یاز سلطنت ها کیشد و هر  لیحاکمان افغانستان تبد
 باشدی( مبه )تاالر سالم خانه خاص  یپادشاه ، محمد ظاهر شاه است. دروازه دوم ورود  نیاز زمان آخر  یدروازه اصل

 نجایدر ا ژهیو التیکرده اند. آنها در تعط یم( تاج گذار ۱۹۱۹-۱۹۰۱هللا )سال  بیحب  ری، که پادشاهان از زمان ام
 .ملت( در ماه سپتامبر برگزار شد ی شورا ای )مجلس بزرگ جرگه   هیم لو ۱۹۶۴سال  ی. قانون اساس ستندنش یبه تماشا م

 کیم توسط  ۱۹۰۰هللا در سال  بیحب ریام یبه کاخ دلکشا که برا یاجمال یتوان نگاه یدروازه سوم م قیطر از
که  ی، به گونه ا دیساختمان ده سال به طول انجام نیشده بود ، کرد. ا یسون طراح ینالیف ی، آقا یسیمعمار انگل

 یقلب نامگذار یدیآن را ناام دیو گفت : "من با ،خود را از دست داد  زیمعروف طبع شوخ و ت ریشود ام یگفته م
 .کاخ ترور شد نیچمن ا یم بر رو ۱۹۳۳کردم ! " و نادرشاه در سال  یم

استقالل اول  ناریشود ، م یم یارگ به سمت رود کابل منته ی ( که از دروازه اصل یآزاد  ابانیجاده استقالل )خ در
در نوع خود که در کابل   یخیتار یبنا نیشود. نخست یم دهین استقالل ( در خارج از محدوده وزارت دفاع د)ستو

م در   ۱۹۱۹تا سوم جون  یماه م ۲۷در تل از  سیلانگ  یروهاین ه یکه جنرال نادرخان عل یبرپا شده است ، زمان
 .داشته است  ی شود ، گرام  ی و افغانستان ، که در افغانستان با عنوان جنگ استقالل شناخته م  سیطول جنگ سوم انگل

 

 : پشتونستان دانیم
 

 کیکه نماد پشتونستان شامل  یخیفواره بزرگ و بنا تار کیارگ قرار دارد.  یک ی، در نزدقلب کابل مدرن در
  ۳۱ خیهر سال در تار را است. روز پشتونستان ستادهیا  دانیم نیدر وضع طلوع در پشت کوه ، در مرکز ا دیخورش

پشتونستان  دانیطرف م کی، دشگرانگر یمکان محبوب برا کی، بری. رستوران خردیگ یجشن م نجایاگست در ا
 دانیم گریبالک است در گوشه د  کی. هوتل کابل کمتر از    باشدیاماده م  ییرایپذ  یبرا  هیدر طبقه همکف وزارت مال

 . فوق قرار دارد
 

 : : از کابل بهفواصل
 

 . می. زمان : سه ساعت و ن لیما ۱۴۰ ای لومتریک ۲۲۴فاصله  تورخم
 

 . . زمان : شش ساعت  لیما ۳۰۵ ای لومتریک ۴۸۸فاصله   کندهار
 

 . ساعت ۱۳. زمان  لیما ۶۵۸ ای لومتریک ۱۰۵۳فاصله  هرات
 

 . ساعت ۷. زمان   لیما ۲۶۸ ای لومتریک ۴۲۸فاصله  فیشر مزار
 

 . میساعت و ن ۵. زمان  لیما ۲۱۰ ای لومتریک ۳۳۷فاصله   کندر
 

 م (  ۱۹۷۷ هییهزار نفر ) احصا ۷۵۰: تیجمع
 

 . فًت ۵۹۰۰ ایمتر  ۱۷۹۷: ارتفاع
 

 : ها: درجه اول هوتل
 

طره   ی کوچک و ارزان در مجاورت چار راه شماریب یزر. هوتل ها  نی؛ هوتل کابل؛ هوتل سپ ننتلیانترکانت هوتل
فصل تعداد از هوتل ها و وستوران   نیهم  انیکوچه مرغ ها همچنان وجود دارد . در پا  ای  ابانیباز خان ، معروف به خ

 گرددیم یها معرف
 

 . ۲۰۳۸۰؛ رزرو  ۲۴۴۶۴: فونیلی: سالنگ وات تیندوځگر استیر
 

 . دیبرگه از ان صرف نظر گرد نیکه در ا دیگردیافغانستان را شامل م ییایو جغراف خی: فصل دوم و سوم نارنوت
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

