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 شور بازار کابل
 

 
 

نام  نیبه ا تیو بارجمع ریو ب ه شهر کابل است که به علت ازدحامو کهن یخیتار یها  از کوچه یکیشوربازار 
 شده  یمسم

 .و باالحصار کابل قرار دارد یتراش گذر سنگ نیبشوربازار کابل 
شوربازار به چوربازار مبدل  گرید غایاما حسرتا و در گردد  یم لیتمث میکابل قد که با نام و نشان آن شهر یبازار

 .شده است
 .زدندیم ریبه ام یشخندیکابل ن ارانیو ع کردیعبدالرحمن را بدرقه م ریکه ام ستیآن بازار ن گریبازار د نیا

 .بود افتهیشهرت  فیلط لیدر آنجا سکونت داشت و محل سکونت او بنام گذر کرن فیلط لیکرنکه  یشوربازار
هندو گذر و  اران،یها و ع کاکه گاهیجا ها،  یشاوریپ یها، سرا  که مسجد مال محمود، کوچه حضرت یشوربازار

 شیکه با دوستان و همرزمان خو هیبیحب مکتبافغان مشروطه خواه و معلم  نیالد یغالم مح یمحل سکونت مولو
 . از رونق و شور افتاده است گرید بودند،  یم یپزان گچهیمصروف د

شور بازار  خیتار گریوجود ندارد. د« نصرهللا»و « عبدهللا»، «پژواک نیپرو» یها  داستان لوحه یدوکان ب گرید
تفنگچه عبدالرحمن  ریثبت شود و ف میش در تقو  هـ ۱۲۹۷سرطان  ۱۲تا  گردد یو به عقب برنم شود یتکرار نم

 .ردیرا بگ نیوالد لملةهللا خان سراج ا بیحب ریبام شوربازار تا جان ام یاز باال نیلود
که با داخل  یبود. شوربازار نیپس یها  در سال گریها کشته د  گذر شاهد ده نیبه خطا رفت. اما ا ریکه آن ت افسوس

 .دیرسیاز آن به گوش م یعشقر یافتاد و ناله صوف یم یمغازه ناس فروش نیشدن آن چشمتان به اول
ناتهـ، مندراکاره،  ررتنیوطن را در درگاه پ یها  کیهندو و س یشور و نوا گریکه د یباالخره شوربازار و

 .کنند یدواره زمزمه نم یتیدرمسال خالصه، درمسال کهوته صاحب، در مسال تهان و درمسال س
 یروزگار صوف انیکه خود از رندان و خرابات نه،ییآ وسفیوبالگ افغانستان فردا آمده است: جا دارد که  در

 :دیجالب را بسرا دهیقص نیا« نامه یعشقر»عنوان  ریبوده است، ز یعشقر
 

 آن شــور بــــازارت چــه شــــد؟ یــقــرعشـ
 ز نــصــوارت چــه شــــد؟ یـالـخــ ۀـرفــغــ
 عشــق و شــور و شــوق و شــــعـر ـارید آن
 ــد؟انـــداز، گلــــزارت چــــه شـســــرود  آن
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محل داد و ُستد. اما آرام  یعنی. شهر عبارت از باالحصار و بازار اند  نموده ریشهر و بازار تفس یرا برخ شوربازار
 .دیگرد لیتبد ایو  فیآرام به شوربازار تحر

وجود  یا بازار هر صنف از اصناف کابل مغازه نیخان ساخته شد. در ا یرعلیرشیبازار در زمان ام نیا ندیگویم
 . رهیعطار و غ یفروش جان یگر، بدل نهی، ببقال، بزاز لیداشت از قب

بازار افزوده بود. از تاجران  نیصوبه به رونق و شهرت ا یو سرا زیعز یتجارت یسرا یها  بنام یتجارت یسرا دو
 یعبدالروف، حاج یحاج ن،یشمس الد یغا عبدالرحمن، حاجآ جان، ریفق ،یآرت رجانیاز ش توانیت مآن وق

 .صوبه نام برد ییو با دیعبدالحم یحاج ،یلندن زیعبدالعز م،یعبدالرح
ً به مسجد اورنگ ز ایکابل و مسجد عل یمیقد اریبازار بس شوربازار،  بیشهرت داشت و اورنگ ز بیکه سابقا

 .بازار است نیدر هم زیبنا کرده ، ن یواقع در بازار سراج یهند آن را با مسجد گدر یپادشاه مقتدر مغول
 .دیحضرت مسما گرد ایعل یعنی ایمسجد را از سرآباد نمود و به مسجد عل نیقرن گذشته مادر شاه امان هللا خان ا در
 .است افتهیسود و سودا به شوربازار شهرت  یگرمبازار به نسبت ازدحام و  نیدارند که نام ا دهیعده عق اما

نام را  نیسود و سودا، ا یسابق ( وصل و بواسطه ازدحام و گرم یاز تخته پل، به باالحصار )قلعه ٔ شاه شوربازار
 .بخود گرفته بود

 یبود که در هنگام ضرورت برداشته و قلعه شاه یجسر کردیپل که شوربازار را با باالحصار وصل م تخته
حاال آن بازار  یول ماندیخندق پهناور اطراف قرار گرفته از دستبرد محفوظ م نیباالحصار در هنگام خطر در ب

ً یتقر  . را بخود گرفته است یوضع متروک با
ازمشهور  دریغالم ح یغالم نقشبند و حاج یحاج ،یغالم نب یکه حاج ها  یشاوریپ یعبارتند از سرا گرید یسرا
 .تاجران بودند نیتر
 یساخته م یزنانه از چرم سبز و بعضاً گالباتون دوز یها  . بوتدیرسیم یبازار بوت فروش یسرا نیگذر از ا با

 .؛ شوربازار قرار داشتیاز تخته پل تا سنگتراش اینام داشت .گو ی؛ گذر سنگتراشبازار نیا ری. قسمت اخشد
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