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و شميره   ٤ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوا: ياد ير و لولـ، ل په غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

 ٢٠١١/ ٠٧/ ١٨                                                      عزيز اهللا کهگدای 
  

   فقلب رؤ مردی با صفات نيک و
  يادی از روزگاران گذشته

  
ف وآن معر خبر های سر چوککابل بود که  اخبار ستد و و  دادتجارت،مزدحم  چوک کابل يکی از مراکز مهم و 

 چوک کابل را دکانهای بزازی، خرده فروشی، ميوه فروشی،.  پخش ميشد نشئت واست، هر گپ و سخن از همين جا
مزاقی  شخص با حوصله و بنام بود، او کاکا حياتميوه فروشی  .سرای، مسجد وغيره احاطه کرده بود فالوده فروشی

  که در تابستان فالوده، ژاله وکاکا پير محمد هکذا دکان فالوده فروشی.  و مزاق هايش با استاد برشنا شهرت داردبود
مسجد . اقسام مربا و ترشی بمردم عرضه ميکرد  ودر موسم سرما ماهی جلبی، حلوا، فرنی ماليی می فروخت و

شهرت   موترمالياد ميشد با امامت قاری غالم محی الدين نقشبندی که به  » بلند مستان شاه کابلی «چوک بنام مسجد 
                                                                                                                               .داشت

گادی و يا بيل قليه از ام مردم کدام وسيلۀ نقحدز ا در وسط چوک يک جزيرۀ ترافيکی ديده ميشد، گرچه که نسبت
 نواحی آن پاک و چوک و. ياد ميشد » رستم «آنجا در حرکت نبود، اما پوليس هميشه در جزيره بود که بنام  موتردر

غيره زياد بود ولی اندکترين کثافت درآنجا ديده نميشد و از  فروش ميوه و د ومصفا بود، با آنکه تردد مردم، خري
                                                      .طرف شاروالی هميشه جاروب و آبپاشی صورت ميگرفت

 

 
   سال قبل٧٠سرچوک تاريخی کابل  

  
  به  ، که متعلقاشتدر چوک کابل موقيعت د و  هستد بود ُپر از داد و يکی از سرايهای مشهور و محمد قومیسرای 
مردی باوقار، او .  و خيرخواه بودز نوا ، غريب، مهربان تاجر و سرمايه دارحليم  » عبدالعزيز شازده   «  مرحوم

متانت   و  منظم با لباس. گشتاند زيرا عصا در آنزمان مود و فيشن بود عصا در دست می. شيک و خوش لباس بود
   پيشانی  با . است  مهمان  يک  بلکه  نه شد که مالک سرای  چنان معلوم میو شد می  وارد رایبسخاص گاهگاهی 

بود   خان نائب ساالر لمیز  ل منز مقابل جوی شير در  منزلش. لطف فراوان با دکانداران  احوال پرسی ميکرد باز و
، فقرا  مذهبی های  روز اعياد و ، پنجشنبه در روزهای .بود روان   مقابل منزلش   جوی شير در فو معر جوی  که

روزهای عيد و فصل  و در غيره صف ميبستند گرم از قبيل شوله و  منزل شان به انتظار غذای و محتاجان در مقابل
 در طول زندگی متوقف  بزرگوار کمک ها و همدردی را  اين.يع ميکردزا به محتاجان لباس جديد و پول توسرم

اهللا خان، زنانش را اعليحضرت امان اهللا غازی آزاد ساخت که يکی از آن  ميگويند بعد از شهادت امير حبيب .نساخت
                                                                            .بد العزيز شد که بعدًا طالقش داد عهنصيب شازد» ذوات الحرم «زنها به نام 

يک تعمير شش ضلعی آباد شده   دربانک ملی وسط سرای شعبۀ از ، دردخولی سرای ازطرف ميدانی چوک بود  راه 
 ها که منازل شان در عقب مسجد پل هکذا يک عده از يهودی. ا بيشتربرادران ازبک تشکيل ميداد ردکانداران. بود

               .زرگ و ِپرمنفعتی داشتندخشتی و گذر خوابگاه بود نيز درمدخل همين سرای تجارتخانه های ب



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

  خريده » موچی  «پيزاردوزها پيزار را طورعمده از  او،را داشت»  پيزار «پدر مرحومم درهمين سرای تجارت 
پدرم درعنفوان جوانی فوت کرد و کاکايم  .ميمنه ميفرستاد و به معامله داران خود به مزارشريف، قندوز، خان آباد و

نه پاپوش مردم افغانستان بود، برعالوه پيزار های زری دوزی اآن روزگار پيزار يگ در. ميبردامور تجارتش را پيش 
سرای زرداد در داخل چتۀ پل خشتی قرار .  خريد و فروش ميشدسرای زرداد مردانه و زنانه از هندوستان وارد و در

   .وش ميرسيدنگی پشاوری وغيره بفرل داشت که عالوه از پيزار های هندی، بزازی، بنجارگی و
او ارادتمندان  .ياد ميشد مولوی صاحب سرای زردادطريقۀ چشتيه در همين سرای بود که بنام  مولوی صاحبجايگاه 

را صرف  بوت . آوازاستاد قاسم و ديگران صورت ميگرفتسازبا شبهای جمعه مجلس نعت خوانی و زيادی داشت و
ام بعد از جنگ جهانی دوم، بوتهای بادو .بود گران زيرا برای ديگران ين و شاگردان مکاتب می پوشيدندرمامو

و بازار پيزار يکدم سقوط  بيزاراينرو مردم از پيزار  از. ، هم ارزان وهم بادوام بودعسکری به افغانستان سرازير شد
                                                                    :گرد ونواحی آن  اينک موقعيت سر چوک و. کرد

  

 
 

  سال قبل٧٠سر چوک کابل 
  

،  قصاب کوچه، قنادی،سرای معروف زرداد، رستۀ موچی ها ،تاريخی بازارسرپوشيدۀ پل خشتیسر چوک  شمال 
خطيب  غالم حضرت امام مسجد . که بداخل آن حوض بزرگ برای وضو بوددروازه بزرگ دخولی مسجد پل خشتی

 تيغ ريش ،ی سيمساری که تقريبًا همه ضروريات از قبيلرستۀ دکانها دوسپس  .که مريد نقيب صاحب بودنام داشت 
مقابل  در. غيره اشيای لوکس که درکابل شهرت داشت بفروش ميرسيد و معروف سيفن اوکالک، کريم دندان کالينوز

                          .خشک تا شام تاريک غريبی ميکردند دکانهای خوراکه  يک تعداد تبنگ واال با ميوه های تازه و
 صف بسته ، مندوی آرد و برنج فروشی بود و در مدخل آن دکانهای عطاری برادران هنود،در سمت جنوبی چوک 

و ستد داشتند  ، نمک، تمباکو وغيره به صنف های جداگانه و منظم دادخشکسبزيجات در مندوی آرد، برنج،  .بودند
 که باالی پايۀ سمنتی بلندی در  راديو کابللودسپيکر . اختصاص داده شده بودباجۀ بلديه  محلی برای،و دريک قسمت

                        . از طرف شب مردم زيادی را مصروف شنيدن راديو ميکردد،مندوی آويزان بوميدانی  وسط
 همکاری و اتفاق خالصانه داشته حتی با هم خويشی نيز ميکردند، چون فريب و دغلی دربين  دکان داران بين خود

روی اعتبار و اعتماد ستد ب  کامل داشتند و همه داد واعتماد  عمده فروشان و وزن جوالها،الی همديگرنبود بنابران با
آنها طالب پول وغيره . ، مجذوبين در گشت و گذار بودندسرای ها فقرا سرچوک و مندوی و در. صورت ميگرفت

 بابه داود، الال ايوب، کاکه تيغون،  فيضومامانبودند اما دکان داران و مردم به آنها پول و خوراک ميدادند از قبيل 
                                                                                                                           .وغيره

 دربام منازلان آغاز ميگرديد که باالی دکانها منازل نشيمن و ز بطرف شرق چوک چهار چتۀ معروف با رستۀ بزا
  پرندگانۀو دان تيل فروشی و درآغاز آن دکانهای کتابفروشیو بطرف غرب چوک  .رمضان نواخته ميشدماه  نقارۀ

مهرکن و دکانهای  ، سماوارچاينکی، سرای سرکه ویبی، شش کبابا ، خبازی، قصکاه فروشی  درکوچۀموقيعت داشت
 ، چوک با بازار هایکوچه هنوز با همان حالت پابرجاستقرار داشتند اين  حمام تاريخی کاه فروشیپرنده فروشان و 

  .بيرو بار بود وزدحم مگرد و نواحی آن دايمًا 
ولی، پ ۵بروزهای پنجشنبه کاسۀ محتوی سکه های . دايم جاروب و آبپاشی ميشد  داخل سرای محمد قومی پاک و

درهمان روز سادو  يع ميکردند وتوز آن ذخيره ميکردند، بفقرادکانداران در  شانزده پولی و تنگه را که در طول هفته
وسط سرای از کارنامه های  در»  بلی گوی« چپن ستره وريش مرتب، همرا با يک نفر  با لباس و»  منقبت خوان« 

.  ميدادند برای شان بخشش بعنواندکانداران يک مشت پول دراخير بزرگان و اوليای کرام باستايش ياد ميکرد و
امانت داری سرای را  ت وقبا صدا برادران هزاره بود که درسرای سکونت و از » شهنواز«  شخصی بنام رسرايدا

قرارداشت  هفته ها و ماه ها ،ن در بيرون دکانهاايای دکاندارشکارتن های سامان و ا جوال های ميوه و .داره ميکردا



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

نان . کار بودندتراس ن، صادق وبا ايما زمان چقدر  که مردم آنراستی .صورت نمی گرفتکترين دست بردی دولی ان
و چای سبزتشکيل ميداد  چهارمغز  نان خاصه از نانوايی بازار کاه فروشی با کشمش و قرصچاشت دکانداران را يک

 خان، کاکه طيغون. خام و گاهی پنير شور با نعناعی تازه سّد جوع ميکردند تابستان نان و انگور کشمشی، پنير در و
                                           .ماليخوليايی نيز سری بسرای ميزدند ی گيچ وآدمها ر ملنگ ها وو سائ وردک

از ) با اصطالح (  بوديم برای آنکه پای ما د سالیکه بچه های خر )  مرحوم احسان اهللا کهگدای( من با پسر کاکايم
خانۀ ما در .  ميرفتيم،کان ما از مکتب مخصوصًا در رخصتی های طوالنی سه ماهۀ مکتب بدعدمع باشد بجکوچه 
سرداران،  ميشد و اکثر نظيف شهر شمرده گذرهای پاک و ، گرچه درآن زمان اين کوچه از جملۀ بوداندرابی گذر

رباز و دانگه يی نيز قوت يگان قما ، اما در قات ورسوخ کابل و مامورين باال رتبه در آنجا زندگی ميکردندصاحبان 
و کافی »  گادی خانه« صرف نان چاشت، از اندرابی به استقامت سرای  از ختم مکتب وبهرحال بعد . سکونت داشت

خود را به راه عقب پل خشتی ... ، وزارت مخابرات  استوديوی راديو کابل وملنگ، بعد از طی پل باغ عمومی
 اطفال و ن که يهودا زندگی ميکردند، ما را ترسانده بودند که متوجه باشيديهوديان درآن کوچه کوتاه. ميرسانديم

خود را به سرچوک می ) دوش(ترس با يک ترات  سبب ازاز همين! جور ميکنند» صابون « کودکان را ربوده 
ماشای شيريخ سازی  که با دوله های تدر پهلوی مدخل سرای رونق خوبی داشت  کريم جانفالوده پزی   دکان.رسانديم

   از گرامافونهایاستاد قاسم زهره بايی و ،آوازهای اميربايی نيدن توسط شاگردانش چرخانده ميشد و ش کهاستوانه يی
متعلق به  »دارای چهار ارسی پته يی« ، دکان چهار دانه در همسايگی دکان ما.  ما را بخود جلب ميکرد»کیکه کو «

بارکش  ساله که محاسن سفيد م٧۵گل آغا مردی در حدود . برادر بزرگ شازده عبدالعزيز بود)  مسجدی (گل آغا 
 َبَرک يا قاقمۀ سفيد به  لباس صحنی سفيد چپنوی دايمًا. صورت نورانی و الغرش را پوشانيده و از يک پا می لنگيد

 کنار يکی از ارسی ها که هميشه باز ميبود، تکيه زده، سرای را مراقبت و تماشا ، تسبيح شاه مقصود بدست.بر داشت
 ميکرد، او مرد ائض خداوندی را در داخل دکان ادافر. امالت سرای بود معناظر  نداشت تنهایوی کدام تجارت. ميکرد

لقی هايی که امروز بعضًا در طبعيت برخی از مردان کهن سال ديده ميشود، دروی ُخکج . خليق، آرام و خدا جو بود
با مردم محشور  در آنجا دکان داشت، چون از ساليان متمادی. همۀ دکانداران سرای بوی احترام داشتند.ديده نميشد

           .بود، همه را می شناخت، حتی نام اعضای فاميل شانرا بخاطر داشت
 بمبيرک  دکان گل آغا قرارداشت، برای گرفتن در دکان کدام سرگرمی نداشتيم غالبًا قريب چاهی که مقابل، چون ما

حماالن  دم گذاشته شده بود که اکثردو عدد کوزۀ آب نل برای مر » ِگَروچی «در جوار چاه باالی يک . می نشستيم 
 .آن رفع تشنگی کرده شکر خدا را بجا می آوردند بعد از رسانيدن بارشان از

 

  
  مدخل چهار چتۀ معروف وتاريخی کابل

  
سبقهای تانه بخوانيد که در مکتب  . ازی کارهای چتی و چپوله بگذريد! او بچه ها :خطاب بما ميگفت مرحوم گل آغا

  يکاو بچها پيش بيايد و اين: وقتيکه خوش خوی ميبود صدا ميکرد.  بدم ميآيدلتيره ، َمَره آدمهایمانيدن » ناکام «فَيل 
 عاسی و کفریولی اگربه دلو چاه غرض ميگرفتيم،  او اطفال را دوست ميداشت،. خربوزه را بخوريد»  قاش « َتَلم 
                                                              .ميشد و باالی ما به آواز بلند صدا ميکرد» نا راحت و عصبانی « 
  بدور  را  شف لنگی ابلق خود،يک پا می لنگيد  که ازشکاری گل آغا بود ازصفات مميزۀ رحمدلی و دلسوزی يکی  

 تاجر يهودی که در جند قدمی سرای.  زنده، لنگ لنگان داخل سرای ميشد گنجشکرگی ُپراززگلو پيچيده، با قفس ب
  باخود ميبرد  وذبح خريده و توسط شکاری آنها را دکان بزرگ تکه فروشی عمده داشت، چند تا ازين گنچشک ها را

بعد ! بايد اول پيش من می آمدی:  را نزد خود طلبيده، برايش ميگفتشکاری می افتاد، او  گل آغا بهاما همينکه چشم
 قفس را ۀحاال درواز: و برايش هدايت ميداد که  می نشانداو را بداخل دکان رهنمايی و روی دوشک مخمل مقابل خود

 قيمت گنجشک ها را پرداخته و شکاری را  )وقتيکه قفس خالی ميشد( سپس !  کنآزاد کشوده، گنجشکها را يکه يکه



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

و من پول همه را يکدم مطابق خواهشت می پردازم تا  گنجشکها را نزد من بياور: با اين توصيه رخصت ميکرد
                                                                                                          .تت رفع شوداحتياجا

 زندگی است، خوانده بوديم، درهمان کودکی، يک نوع محبت نعمت که بهترين آزادی ما که در مکتب از ارزش 
 را بجای آن پرندگان بيگناه ومحبوس خود ود احساس ميکرديم ونسبت به گل آغا درقلب خ قدرشناسی ناشناخته و
 از مرگ نجات شان داده، کذشته است تا در فضای ربانهدسِت م به خوشی هايش شريک ميشديم که يک قرارداده و

                                                              .خداوند بزرگ غريق رحمتش گرداند....پرواز کنند بيکران آزادی
  گل آغا  قلب رؤف وغريب نوازی، بی گناه و نهايت بی آزار، ودلسوزی، مهربانی مقبول صحنۀ پرواز گنجشکان

  . بسته استنقشدر مخيله ام برای هميشه » برادر کهتر شازده عبدالعزيز، مرحوم مسجدی« 
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