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 کابل یوارهاید باالحصار و یمیقلعه قد
 

فت  ۲۳ ایها هفت متر  وارید نیشود. ا یقلعه بلند شروع م ای یکابل از باالحصار ، ارگ باستان یباستان یوارهاید
و  ییکوه آسما کیستراتژ تیموقع یدارا یعرض دارد، که با برج ها ایفوت ضخامت  ۱۲ ایمتر  ۳،۷ارتفاع ؛ و 

 یالدیها در طول قرن پنجم م یفتلیبه دوره آشفته  یکابل به طور کل یوارهایرا احاطه نموده است ، د ردروازهیش
 .دیگرد یو بازساز ریبا اضافات مجدداً تعم یدر زمان احمدشاه دران یالدی. و در قرن هجده مدیاعمار گرد

 

 :حصار کابل باال
م بود.  ۱۸۸۰بهار سال افغانستان تا  خیتار جیمه عیهموار ، شاهد اکثر وقا نیفت از دشت و زم ۱۵۰ارتفاع  با

کرد. او باالحصار را  یزندگ نجایقرن شانزدهم در ا لیدر کابل و هند ، در اوا یگورگان یامپراطور انگذاری، بنبابر
را خواند . پادشاهان موفق به  ییداد ، و شعرها نجاما یادیز یآن کارها یساز بایز یدوست داشت ، برا اریبس

رفتند. سپس در آن روز سرنوشت ساز  یآن فرو م یچال ها اهیدر س ایردند ك یطور متناوب در آن جا حكومت م
آن در ضلع  یاز کاخ ها یکی، در  یو همراهان و یوناریک ی، سر لوئ سیانگل ندهیم ، نما ۱۸۷۹در سپتامبر سال 

 شدند. دهیکش شبه أت یجنوب
و به  ختنیرا به اشغال باالحصار ، آو سیدر امور افغانستان ، ارتش انگل سیدخالت انگل هیاعتراض روشن عل نیا

و  دندیآن بنا شده بود ، اعدام گرد اطیکه در ح ییها که از برج ها سیانگل هیعل امیمهم ق یدار زدن رهبران و اعضا
انتقام از هموطنان ما. " ثبت نمودند  یما برا ییخاطره ماندگار از توانا کیخود را به عنوان " رانیداستان و

 ()جنرال رابرتس
قرن  یو اسالم ط سمی، هندوئ سمیبود روانیباال حصار کابل وجود دارد که پ یبه جنوب و جنوب شرق ییبایز دره

تا  ۳)قرن  یساسان - یکه از دوره کوشان ییاستوپه بزرگ بودا کی یایها به عبادت مشغول بودند . همچنان بقا
کابل  یدره قرار دارد. قبرستان عموم نیا یجنوب یواقع شده است ، در انتها یوکیش یم( در خارج از روستا۴
 باالحصار افتاده است. ری[ در زنیصالح یشهدا]
 

 :نیصالح یشهدا
توسط  نجای، در ا یخیتار تیبه کابل که طبق روا یمبلغان اسالم نی( مقابر اولزگاریپره ی)شهدا نیصالح شهدا

در  ییمعبد هندو کیداشتند.  اریو شهر کابلرا در اختم باال حصار  ۶۴۴کشته شدند که تا سال  یحاکمان هندو شاه
 یم لیجا وجود دارد. در صورت تما نیدر ا لمانمانده است و همچنان چهار ارامگاه مقدس مس یمنطقه باق نیا

و  ری[ به خصوص چشمگنیصالح یشهداطرف ] نیباال حصار از ا یوارهای. ددیبه آنها مراجعه کن دیتوان
 هستند. کیفوتوژن

 

 :مرنجان تپه
مجتمع را در  نیسکه ها ا خیدارد . تار تیخط الراس کم ارتفاع به نام تپه مرنجان موقع کیشمال باال حصار ،  در

موجود  یمل یمبدست آمده که ممکن است در موز ییها سی. تندیالدیم ۴تا  ۳از قرون  انیساسان - انیدوره کوشان
است.  ستادهیتپه مرنجان ا یباال زی( نم ۱۹۲۹ -۱۹۳۳نادرشاه ) از یبه رنگ آب یباشد. همچنان آرامگاه با گنبد

 ۱۸۶۳دوست محمد ) ریاندر ام ای[ ، برادر ناسکه ییطالبزرگ نادرشاه ، سلطان محمد ] تر مقبره پدر نیئمحفظه پا
 ینتهادهد )جاده از ا یاز کابل را نشان م ریو چشمگ بندهیفر یم ( است. ارتفاعات تپه مرنجان منظره ا ۱۸۲۶ -

 (.یزراعت ی، با اراض یغربشمال 
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 :یحضور چمن
-۱۹۱۹هللا ) بیحب ریگلف در زمان سلطنت ام یباز دانیچمن م نیتپه مرنجان قرار دارد. ا یدر پا یحضور چمن

مانند جشن  التیجمعه و در تعط یدر روزهاخصوص مکان مالقات مورد عالقه ، به  نیم( بود. امروز ا ۱۹۰۱
برگزار  نجایبا چادر زدن در ا ییاوقات مسابقات تماشا یاست. گاه یچون( ، روز جمهور ۱۹ -۱۷) تیجمهور

 یدر گرفتن حلقه ها یاورده و سع نیئخود را پا شیخو یها زهیبا ن چیبا حرکات مارپ یهاپشود. سواران بر اس یم
مردم افغانستان به خصوص  نیب امیاال میورزش از قد نی. ا ندینما یچمن گذاشته شده است م یکوچک که رو

ورزش منحصر به فرد نزد  کی نیسر دشمن است . ا یباال تیو موفق یندگجوانان مروج بود ، که نماد از رزم
 ی، جنوب چمن حضور ومیستد یدر ورزشگاه غاز یورزش یبرنامه ها ری. ساباشدیکتواز م -یسواران منطقه غزن

ن یب یمصنوع اچهیدر یحلقه در حوال کی)تئاتر( در  یجشن و کابل نندار شگاهینما یشود. ساختمانها یبرگزار م
ق م توسط کارگران منطقه جشن در سال  ۶تا  ۴قرن  یگلدان مملو سکه ها کیدارد.  تیچمن و تپه مرنجان موقع

بوده شهر  نیآغاز کار قلب ا یدر ابتدا دیشا ستمیقرن ب یباز نیزم نیدهد که ا یم بدست آمد که نشان م ۱۹۳۰
 شود. دهید یباشد. ممکن است سکه ها فوق الذکر در موزه مل

 

 :نهیم نادرشاه
است که  نهیتپه مرنجان در کنار رودخانه کابل ، نادرشاه م -مدرن آپارتمان به شمال  یبزرگ ساختمانها مجموعه

با عنوان  یادیز تیمجموعه از محبوب نیساخته شده و ا یشورو ریکابل با کمک اتحاد جماه عیساخت مسکن وس
 شناخته شده است انیمکرور

 

  :دگاهیع مسجد
 دی. محوطه بزرگ مسجد عدیوارد شو یدروازه شمال قیطر از

 شتریواقع شده است. ب ومیستد یغاز سرکگاه درست در کنار 
هستند که در آن  دگاهیع یمسجد یشهرها در افغانستان دارا

 دی، به خصوص عشود یبرگزار م یبزرگ مذهب یجشن ها
که در  یا بهیماه روزه. مطابق کت ایالفطر بعد از ماه رمضان 

آن را با  یعبد الرحمن سنگ بنا ریشود. ام یم دهیمسجد د
م با مراسم  ۱۸۹۳ یهـ ق مساو ۱۳۱۱دستان خود در سال 

حضور داشتند؛  یدولت یشمار ی( و مقامات بینیرهبران و مشاوران دبرجسته ) یکه توسط همه علما ادیز اریبس
فت  ۴۸۰ ایمتر  ۱۴۶مسجد  نی. ادیاکمال رس هیق به پا ـه ۱۳۱۵در سال  یعنیمسجد در چهار سال ،  نیگذاشت. ا
 ۴۰ ایمتر ۱۲بزرگ به ارتفاع  یگنبد مرکز کیگنبد کوچک و  ۷۶فت عرض دارد .با  ۱۴۴ ایمتر  ۴۴طول و 

با ظرافت در قالب  یگنبد مهیفُت مربع به شکل ن ۳۳ ایمتر ۱۰ یحجره دارا ایاتاق  کیاز  شی. بباشدیفُت م
شده  نیعبدالرحمن تزئ ریام یاز سبک معمار یروبان مشخصه ا یبا نقوش گل و تاج ها دهش نیها تزئ یگچبر

 یشروع جنگ استقالل از پله ها یتمام برا تیخود را با جد میم ، پادشاه امان هللا خان تصم ۱۹۱۹است. در سال 
 ایمتر مربع  ۱۳۴،۰۰۸مساحت  یمسجد دارا اطیشده اعالم کرد.ح نیگنبد تزئ مهین نیا ریسمت راست درب ز

بود متاسفانه  دگاهیمسجد با ارتفاع بلند و مناره ها که مناسب مسجد ع یفُت مربع است . ] دروازه عموم ۴۳۹،۶۸۰
آنرا  یگول جا خیو به عوض محوطه س دیگرد رانیهـ ش و ۱۳۶۰ یمحوطه مسجد در دهه اول سالها واریبا د

 گرفت [
 

  :یپل خشت مسجد
شده ، که  یتازه بزرگ شده و مجدداً بازساز یپل خشت دیجد مسجد

، در ( ۱۷۹۳-۱۸۰۱در ابتدا توسط شاه زمان ساخته شده بود )
از  یکیمرکز شهر کابل مقابل جاده نادر پشتون وات در کنار 

 دهیل آجر( ، اعمار گرد)پ یشهر ، پل خش یپل ها نیتر یمیقد
مسجد و خطوط  نیا نیزئت یمورد استفاده برا یها یاست . کاش

 کیدر مقابل و عقب آن ، تحت نظارت  ییپهلو دو طبقه  ایجدار 
مساجد هرات ساخته شده است. ]  یاز کارگاه ها یکار یاستاد کاش

سه داالن و هفت رواق و  یمنزله و دارا کیمسجد  نیدر گذشته ا
فانوس کالن  کی کیگنبد بود. در وسط هر گنبد  کیو  ستیب

دو طرفه  یبود که توسط لنگر ها زانیکابل او خانه نیساخت ماش
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  سوخت. یخاک در آن م لیو ت شدیو باال م نیپائ
با رواق  یگنبد بلند و فراخ هشت ضلع کیدروازه  یدروازه کالن داشت که باال کیمسجد به طرف بازار  نیا

 کهیزمان نیهللا سراج الملت والد بیرحبیدروازه واقع بود. ام یده بود. آذان خانه مسجد باالاعمار ش نیمز یها
احاطه مسجد وسعت داده شود تا  یجنوب هیاحامر نمود تا از ن کندیم ینمازگزاران تنگ یبرا یجا دیمتوجه گرد

در دو منزل  یبه شکل امروزو  یکابل مسجد مجدداً بازساز یباالخره در زمان محمد ظاهر شاه از طرف شاروال
 اعمار گردد[

 

  :چهار چته بازار
مشهور چهار چته )چهار گذرگاه طاقدار( ممکن است در  یورود

پل و جاده  نیب یدرست فراتر از مسجد پل خشت ایسمت چپ ، 
بازار که در قرن هفدهم ساخته شده است ، در  نیقرار دارد. ا وندیم

 ابتدا شامل چهار گذرگاه طاقدار بود.
باز با  یمرتبط با مربع ها یها یبه رنگ روشن با نقاش وارهاید

 یبازار هنوز به راحت نیادیشده بودند. م یزیمحور همانند رنگ آم
 نیم کامالً نابود شد. ا ۱۸۴۲هستند اما بازار در سال  صیقابل تشخ

ارتش  کی ینابود یریها به به خاطر انتقام گ یسیکار توسط انگل
همان سال انجام شد.  لیبه جالل آباد در اوا رفتندر راه  ییایتانیبر

 نیا یخود را به عنوان مرکز تجار تی، اما بازار به سرعت اهم اوردیخود را به دست ن یقبل ییبایاگرچه هرگز ز
شده از قندهار  یدوز قهیعمامه ، کاله و جل شمیبازار کابل است. ابر نیگ ترشهر به دست آورد و هنوز هم رنگارن

از  ایسنگفرش و  ابانیو درشت که در خ زیر یاز مغازه ها نجایتوان در ا ینقره و انواع پارچه را م ات، جواهر
 کرد. یداریشمار قرار دارد خر یمغازه ها ب یها نیتریپشت و

تکه فروشان  یعنیصنف بزازان  یچوک صرف برا نیسرچوک کابل( واقع بوده و درا: به طرف شرق )چته اول]
سمت شما و جنوب در حدود  یدوکان ها نیبود فاصله ب نییهر نفر دوکان جداگانه تع یاختصاص داشت و برا

 متر بود . ستیب
چوک که طرف غرب  نیا یقوس ای یند در گردو فروش بود دیچته دست فروشان مشغول خر نی: در ادوم چوک

 و طرف شمال آن قصاب کوچه قرار داشت . یچته اول بود و طرف جنوب آن شانه ساز
مذکور مانند چته اول منازل  یدوکان ها یواسکت فروشان بوده و باال ی: در دوطرف چته دوم دوکان هادوم چته

مردان قرار  یدوکان ها سرک به طرف باغ عل نیف شمال ب. طرنمودند یم یها زندگ لیآن فام ساخته شده که در
 داشت . تیگذر مسجد ندافان موقع نی. در اشد یم ادی یگذر بنام نداف نیداشت و ا

 نیا نیوجود داشت در ب نیفروشان مشغول کسب و کار بودند چهارطرف دکاک نهیئآچوک  نی: در اسوم چوک
 دست فروشان قرار داشت . یچوک لحاف فروشان، بوت فروشان و برخ

 ینیچ یبرا یدوکان ها گریخورده فروشان و طرف د یچته مانند چته اول و دوم بوده و دوکان ها نیسوم : ا چته
 قرار داشت . یفروش

و  دیساخت و خر یصنف مسگران قرار داشت . دوکان ها یبرا ادیز یها یچته با سرو صدا نی: اچهارم چته
 شد . یم دهید یغور ر،یار، چلوصاف ، آب گردان، چمچه، نالقه ، کفگسماو ،یمس یها گیفروش د

 میچوک باروت فروشان و محل ترم نیا یخان قرار داشت در گرد یرعلیش ریام یچوک سرا نی: دراچهارم چوک
 یبلند اعمار شده بود و دروازه بزرگ برا واریچوک د نیوجود داشت . طرف شمال ا ییچر یاسحله و تفنگ ها

شهرکابل به تصرف  کهیگفتند . زمان یخان م یرعلیش ریام یرا سرا ریتعم نیداخل شدن ساخته شده است و ا
شد در باالحصار کابل و  یم ادی یخود را که بنام گوره و گورک یم ( آنها قطغات نظام۱۸۷۹درآمد )  سهایانگل

 نمودند .[ نییتع شیزندان و دفاتر خو یخان را برا یرعلیش یجابجا نموده و سرا رپوریش
 

  :وندیم ناریم
 ی، بنا میشو یروبرو م وندیم ناریبا م وندیجاده نادرپشتون وات تا جاده م ادامه

 ۴۵توسط افغانها در  وندیم یدر دشت ها سیانگل پیت کیشکست  ادآوریکه  ادبودی
شعر پشتو گرفته شده است که  کیاز  بهیکت نیم. ا ۱۸۸۰جون  ۲۷قندهار ، در  یلیم

بودند که  ینیعقب نش یبرا یدهد که چگونه افغان ها در حال آماده ساز یشرح م
روز قبل عروس شده بود ، حاضر شد که  کیمالله را تنها با آنکه  یدختر جوان

 ها بکشاند : سیانگل هیبه نبرد عل بیترت نیسربازان را به ا
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ینشو دیشه یک وندیپه م که
 نهیسات یته د ګینن یب هیالل ویږخدا
 دمږیښبه دیار له وینو ك خال
 شینكي باغ كي گل گالب وشرموینه چي

 

م  ۱۹۵۹منار در سال  نیرفتند. ا رونیبه ب یروزینبرد و پ ی، سربازان برا یشعر و نعره حماس نیا دنیشن با
ً ده متر ارتفاع داشت، از خشتها یمنار سپاهساخته شد. ] بنا یافته و با  یپخته به شکل استوانه ی یگمنام تقریبا

دورادور نیمهء تنهء آن با سیخ کول  ،یو زیبای مقاومتایجاد  یشده بود. برا یو سیاه رویه کار یآب یکاش یسنگها
کاشته میشد.  یموسم یمحاط بود که در آن گل ها یگردیده، اطراف تهداب آن به یک ساحه دایرو یگلکار یآهن
 [دیمسما گرد ميوند هبدبه آ هاو بعد مگمنا سپاهي هبدآ الًاو وندیم ناریم
 

  :مورشاهیت مقبره
افغانستان  تختیم پا ۱۷۷۶، در سال ی، فرزند احمد شاه دورانشاه موریت

 -۱۷۷۲) ندیحکومت ناخوشا کی یرا از قندهار به کابل منتقل کرد. و
 یریجلوگ یاز مرگ و یم( داشت و از هرج و مرج ناش ۱۷۹۳

که به  میعظ یساختمان هشت ضلع کی، یمقبره و لینتوانست. تکم
ساخته شده است. از لحاظ  یو افغان دهل غولم هیسبک پادشاهان اول

 نیمشابه مقبره پدرش در قندهار است که به هر صورت تزئ یطراح
 نیبنا ب نیندارد. ا ینیتزئ چیشاه ه موریکه قبر ت یشده است در حال

دورادور م توسط عمر خان ساخته شده است. ] ۱۸۱۷ - ۱۸۱۷ یسالها
 یمنزل وجود دارد، بنا دوکوچک و  یها اطاق مورشاه،یگنبد مقبره ت

 گنبد از خشت پخته و چونه ساخته شده است.
واقع شده  یگنبد در بخش تحتان ریکه بعد از تعم مورشاهیحفر و جسد ت نیتر از سطح زم قیرا در ابتدا عم مرقد

 ساختند.[ یمانند آرامگاه احمد شاه دران یاندرون گنبد یبعداً در صحن فوقاناست، گذاشتند و 
 

 :رهیشاه دو شمش مسجد
قرار دارد که در ابتدا  یشاه در محل مسجد موریبزرگ دو طبقه در کنار رودخانه کابل دور تر از مقبره ت مسجد

 . دیبه سفارش و توجه مادر شاه امان هللا خان اعمار گرد یبود. ساختمان فعل دهیم اعمار گرد ۱۵۴۴در سال 
در مورد ورود اسالم به کابل است. گفته  یخیتار تیروا کی، مربوط به  ریمسجد شاه دو شمش یآن ، به معن نام
معبد هندو  نیکه از مقدس تر ییهندو یروهاین هینبرد قهرمانانه عل کیدر  یاسالم هیفرمانده اول کیشود ،  یم

سر خود را در مجاورت باال  نیاز ا شیکه پ دکرد ، هرچن یکردند ، افتاد. او نبرد را رهبر یل محافظت مکاب
 به دست داشت. ریحصار از دست داده بود ، شمش

از مسجد  ابانی( در کابل دفن شده است ، در کنار خارتگاهیمهم )ز ارتیکه اکنون ز یمحل معبد هندو و مقبره و در
به پرواز اند. که  یکبوتر در کنار ورود یشده است. گله ها نیتزئ یبزکوه یدرگاه آن با شاخهاواقع شده است که 

 افغانستان است. رها در سراس ارتگاهیاز ز یاریجذاب بس یها یژگیاز و یکی
 

 :ییآسما کوه
 ییاست . کوه اسما خیثبت تار رهیشاه دو شمش ارتیز یدرباال یحکومت هندوشاهان درکابل به نام کوه خاطرات

به جا مانده است. جامعه  یکه از دوره هندو شاه یباستان ارینام بس کی،  عتیالهه بزرگ طب ای ییبه نام الهه آسما
 یقرار دارد عبادت م رهیشاه دوشمش ارتیز یکیالهه که در نزد نیبه ا ییآسما یکابل هنوز در معبد باستان یهندوئ
 کنند.
 دارد ادامه
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