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شهر کابل در مسیر تاریخ
شهر کابل یکى از شهر هاى مشهور و باستانى افغانستان بشمار مى رود که در زمانه هاى مختلف تاریخ از حیثیت
مرکزى بر خوردار بود  ،حدود و سرحد ات کابل در زمانه هاى مختلف یکسان نبوده  ،گاهى سرحدات آن وسعت پیدا
مى کرد و گاهى هم محدود میگردید  ،در این مقاله کوتاه که در مورد کابل در مراحل مختلف تاریخ و در دوره هاى
پادشاهان مختلف وهمچنین در مورد وضع جغرافیائى فعلى کابل معلومات ارایه خواهد گردید .
کابل از قدیم االیام معبر فاتحین و مهاجمین بزرگ و مختلف دنیا واقع بوده است و نفوذ ملل مختلف هند  ،چین یونان ،
فارس  ،مغول را گرفته و از یکى به دیگر تحویل داده است .
اینک شهر کابل عزیز را در دوره هاى مختلف تاریخ به طور فشرده مورد مطالعه قرار میدهیم :
کابل در زمانه هاى باستان :
اگر نظرى به کتاب و آثار کهن بیندازیم مى بینیم که سر زمین زیباى کابل در ریگ ویدا کتاب باستانى آریائیان بنام
کوبها ذکر شده  .کتاب اویستا که به صورت تخمینى در حدود یکهزار سال قبل از میالد بوجود آمده و به حیثت منبع
معتبر تاریخ قدیم افغانستان و منطقه شناخته شده است نیز از کابل یاد آورى نموده است  .اوستا از نظر جغرافیائى ،
تنها افغانستان را باوالیات دور و پیش کوه هاى هندوکش در شانزده قطعه زمین میشناسد از قبیل بلخ ( بخدى ) ،
بدخشان ( راغا )  ،مرو ( مرو )  ،هرات ( هریو )  ،حوزه هلمند ( هراویتى )  ،ارغداب ( هیتومنت )  ،حوزه سند (
هپته هندو ) و سغدیان ( ماورا ء لنهر) وغیره  .اوستا مردم این سر زمین را ( آریا مینامند و کشور آنها را خاک آریا
میخواند .
هیلو کلس پادشاه یونان و باخترى در سال  ١٣٥ق م از شمال هندوکش و پایتخت قدیمى بلخ په جنوب هندوکش
لغزید و کاپیسا مرکز دولت قرار گرفت  .دامنه این دولت بجانب شرق تا سند کشیده میشد  .جانشینان هیلو کلس تا اواخر
قرن اول قبل از میالد به سلطنت یونان و باخترى دوام دادند .
واقعا ً نه تنها کابل بلکه تمام افغانستان در زمان سلطنت یونان و باخترى در منتهاى عروج و ترقى بوده است  .میسو
فوشه مى گوید شاهد این مطلب مسکوکات « د میتر سن » پادشاه یونانى بلخ در سال  ١٩٠قبل از میالد است از سر
یونانیان در افغانستان این قضیه مسلم میشود که شهر کابل در آن زمان موجود بوده  ،اما اینکه این شهر کى و از طرف
کى ها اعمار شده است تا هنوز معلومات دقیق در دست نیست .
کابل در شاهنامه فردوسى :
شاهنامه فردوسى که یک  ،منبع معلوماتى تاریخ قدیم افغانستان است  ،نه تنها در مورد واقعات تاریخ قدیم افغانستان
معلومات میدهد بلکه در مورد جغرافیه افغانستان  ،والیات افغانستان  ،وجنگ ها و حوادثى که در دوران ما قبل التاریخ
در این سر زمین رخ داد معلومات میدهید  .که در شاهنامه فردوسى در مورد کابل چندین جاى تذکراتى بعمل امد که
این تذکرات را داکتر صاحب نظر مرادى در کتاب خود بنام « کابل در منابع ادبى و تاریخى » بیان نموده است که در
اینجا نکات چندى آنرا عینا ً نقل میکنیم :
« فردوسى در شاهنامه تاریخ آریانا را از آغاز تمدن ویرانى تا انقراض شاهنشاهى ساسانى به نظرم کشیده است ،
سرگذشت خاندان پاچاهى که بنام پیشدادیان ذکر شده نه تنها افسانه محض نبوده  ،بلکه تاریخ نشو و نما ها و تکامل نوع
بشر و نژاد هاى قبل التاریخ بخصوص ظهور و ترقى نژاد آریائى را در روى زمین بازبان اسطوره نشان داده است .
کاربرد کابلستان و زابلستان در شاهنامه صرف براى انـتظام بخشیدن به هئیت شعرى « وزن  ،قافیه و آهنگ » نبوده
 ،بلکه موقیعت جغرافیائى این دو شهر سبب گردیده که اگر حادثه اى در کابل بوقوع بپوندد ،تاثیرات آنى خود را باالى
زابلستان بجا میگذارد  .آنچه را که فردوسى راجع به موقیعت شهر ها هزار سال پیش از امروز چون بگرام « کاپیسا
« جبل سراج  ،پنچشیر  ،کوهدامن  ،سکاوند « لوگر »  ،میدان شهر  ،قالت  ،قندهار  ،تا حدودسیستان مطرح نموده
است  ،هنر باهمان مشخصات جغرافیائى خود باقى مانده است  .در غرب شهر کابل ویرانه ها قلعه اى باقى است که
مردم کابل آنجا را بنام « قلعه استفندیار» پهلوان شاهنامه یاد میکنند  .شاهنامه علیر غم تحقیقات گسترده ایکه در
موردش انجام شده هنوز هم موارد ناشگافته و موخذهاى نایافته را چون خاکتوده هاى باستانى با راز و رمز هاى فراوان
در خود دارد»
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کابل در زمان کوشانى ها :
کابل بعد از زوال یونانیان تا ظهور اسالم مراحل مختلفى را در دوره هاى حکومات متعدد طى کرده است  .بعد
از شکست یونانیان سلسله بنام کوشان از طایقه تخارها در کابل و اطرف آن سلطنت بزرگى را تشکیل دادند و قسمت
عمده هندوستان را مسخر نمودند که کابل تا قرن پنجم میالدى در تحت سلطنت کوشانى ها زنده گى کرده است .
کابل و پادشاهان یفتلى :
بعد از سال ٤٢٥میالدى سلسله کوشانى ها به پایان رسیده و سلسله دیگرى از طایفه تخارى ها بنام یقتلى ها به
قدرت رسید  .یفتلى ها صفحات جنوب هندوکش و کابلستان را تصرف نموند  .در این زمان کابل به حیث یک مرکز
مهم دوره یفتلى ها بشمار مى رود  .پادشاهى یفتلى ها تا سال ٥٦٦میالدى دوام نمود .
کابل و کابلشاهان :
بعد از سال هاى  ٥٦٦میالدى یعنى بعد از سقوط یفتلى ها بر تخارستان مسلط شدند  .در این زمان در کابل
حکومت کابلشاهان مسلط بود  .کابلشاهان تا حدود فتوحات اسالم در کابل و در مناطق جنوب و شرقى هندوکش مسلط
بودند  .باالخره در قرن نهم میالدى حکومت کابلشاهان توسط یعقوب لیث صفارى موسس صفارى ها از بین برده شد
و کابل در ضمیمه ممالک اسالمى قرار گرفت .
کابل در زمان پادشاهى ظهیر الدین محمد بابر :
ظهیر الدین محمد بابر یکى از شهزاده گان تیمورى پسر عمر شیخ حکمران اندیجان ماوراء النهر و کواسه امیر تیمور
است  .او در اندیجان به عمر  ١١سالگى بعد از وفات پدرش در سال  ١٤٨٣میالدى پادشاه شد بعد از جنگ هاى متعدد
در سال  ١٥٠٥میالدى کابل را متصرف شد و در سال  ١٥٢٥میالدى در دهلى حکومت گورگانى هند را ایجاد نمود .
در زمان پادشا هى بابر کابل یکى از صوبه ها یا والیات مشهور افغانستان بشمار مى رفت که تحت حکمروائى بابر
قرار داشت .
ظهیر الدین محمد بابر در اوایل قرن شانزدهم میالدى زمانى که کابل را گرفت او در کتاب معروف خود که بنام ((
توزک بابرى )) یا (( بابر نامه ) یاد مى ګردد  ،در مورد کابل یا داشت هاى زیادى تحریر نموده است که در مورد
حدود جغرافیائى کابل در بابر نامه چنین معلومات میدهد :
(( کابل را خداوند ( ج ) به فضل خود برایم بخشش نموده است  ،کابل داراى چهار فصل است که بطرف شرق آن
پیشاور و کاشغر و به طرف غرب آن کوهستان و به طرف شمال آن قندوز واندراب و به طرف جنوب آن بنو موقیعت
دارد .
کابل در زمان معاصر  :تیمور شاه پسر احمد شاه بابا در سال  ١٧٧٣م بعد از مرگ پدرش پادشاه افغانستان شد تا
این زمان پایتخت افغانستان شهر قندهار بود  ،وى پایتخت کشور را از کندهار به کابل انتقال داد  ،از آن زمان تا امروز
شهر کابل پایتخت افغانستان است .در این کشور مردم به زبان هاى عربى  ،دری  ،پشتو  ،ترکى  ،مغل  ،هندى ،
پراچى  ،تکیرى  ،پشه ئى و لمغانى وبعضی زبانهای دیگر صحبت مینایند
شهر کابل از لحاظ تشکیالت ادارى به  ١٣ولسوالى و عالقه دارى تقسیم شده است که قرار ذیل میباشد :
 -١مرکز والیت کابل  -٢ ،ولسوالی ده سبز  -٣ ،عالقه دارى میربچه کوت -٤ ،عالقه دارى کلکان ،
 -٥ولسوالى قره باغ  -٦ ،ولسوالى شکردره  -٧ ،عالقه دارى استالف  -٨ ،والسوالى پغمان  -٩ ،والسوالى چهار
آسیاب  -١٠ ،ولسوالى بگرامى -١١ ،عالقه دارى خاک جبار  -١٢ ،ولسوالى سروبى  -١٣ ،عالقه دارى چهاردهى .
هر ولسوالى ها و عالقه دارى هاى کابل شامل قریه جات مختلف میباشد که در اینجا از نام هاى قریه جاب هر
ولسوالى و عالقه دارى نام مى بریم
 -١مرکز والیت کابل یا شهر کابل داراى  -٢٢نواحى مختلف میباشد که در این اواخر یک تعداد قریه جات
همجوار شهر کابل نیز شامل شهر کابل گردیده است به طور مثال اکثر قریه جات عالقه دارى چاردهى و تعداد زیاد
قریه جات ولسوالى ده سبز و یک تعدا دقریه جات ولسوالى بګرامى و ولسوالى پغمان شامل نواحى شهر کابل گردیده .
 -٢در ولسوالى ده سبز  ٣٧قریه جات ذیل شامل میباشد  :تره خیل  ،چهار قلعه  ،ده خداى داد  ،ده یحیى ،
خواجه بغرا  ،خواجه چاشت  ،هودخیل  ،وزیر آباد  ،پاى منار  ،بختیاران  ،قلعه شاه محمد  ،کوته ها  ،ده سبز خاص ،
قابل باى  ،کته چاى  ،سیخو  ،سنگ آب  ،بندى خانه  ،جارو  ،ابدره  ،ناوه  ،قلعه رستم  ،قلعه غالم قادر  ،شوراب ،
تنگ غارو  ،کته خیل  ،پل چرخى  ،خواجه رواش ،بابه قچاق  ،هزاره بغل  ،على خیل  ،قلعه میدان  ،سید حسین خروټى
 ،سرگى  ،اخ بندى  ،خواجه غار  ،قلعه گل محمد و قلعه میرزا زاهد .
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 -٣در ولسوالى بگرامى  ١٤قریه جات ذیل شامل میباشد  :حسین خیل  ،کمرى  ،قلعه آدم خان  ،کاریز ها ،
قلعه را باز  ،شینه  ،قریه بگرامى  ،نو آباد  ،قلعه حسن خان سفلى  ،بتخاک  ،سهاک  ،قلعه احمد خان  ،قلعه حسن خان
علیا نیازى  ،مموزائى  ،شیوکى  ،الوخیل و والیتى .
-٤در عالقه دارى خاک جبار ١٥قریه جات ذیل شامل میباشد  :چکرى  ،ملنگ  ،خورد کـــــــابـــــل ،
گرگ میدان  ،جلغوزى  ،تفر علیا  ،ملک خیل  ،خروټى  ،تفر سفلى  ،دوران خیل  ،کړوخیل  ،چنارى  ،ناتوخیل ،
سرو خیل  ،تیگرى .
 – ٥در عالقه دارى چهاردهى  ٣٢قریه جات ذیل شامل میباشد  :قلعه وزیر  ،ده مبارک  ،افشار نانکجى  ،قلعه
مرغگیران  ،قریه عالء والدین  ،قلعه شاده  ،گلخانه  ،افشار دارالمان  ،ده مرادخان  ،قلعه مسلم  ،سراسیاب  ،قلعه
بختیار  ،چهلستون  ،قلعه فتوح  ،قلعه قاضى  ،ریشخور سفلى  ،چهار قلعه  ،چهار قلبه  ،آقا على شمس  ،ده دانا  ،واصل
آباد  ،قلعه غیبى  ،جنگلک  ،فاضل بیگ  ،ده قنلدر  ،انچى باغبانان  ،قلعه کاشف  ،قلعه موسسى  ،ده بورى  ،قلعه
واحد  ،قلعه نظر و قلعه معروف .
 -٦در ولسوالى چار آسیاب  ٥٣قریه جات ذیل شامل میباشد  :چهل دختران  ،الیاس خیل  ،تنگى سیدان  ،رحمت
آباد  ،الوخیل  ،ده کالن  ،قریه لغمان  ،سیاه جوى  ،ستار خان  ،سوریوند  ،کته سنگ  ،میا خیل  ،پاینده خیل  ،حاجى
خیل  ،قریه چارسوق  ،اهنگران  ،قلعه عبرالروف،معین خیل و سید خیل ،قشالن  ،عباس قلى  ،قلعه کهنه  ،د شتک
علیا ء گرگاب  ،قریه تاجکیه  ،قریه گلزار  ،قلعه نعیم  ،قلعه رشید  ،قلعه جفار  ،حق داد  ،باالکوه  ،باال قلعه  ،کنداله ،
قلعه ملک  ،چارسوق  .قلعه جرنیل  ،قلعه نو  ،خیر آباد  ،نونیاز  ،شاه توت  ،ریشخور  ،قلعه تفان  ،قلعه عطا  ،یحیى
خیل  ،قلعه ترین  ،تنگى ده کالن  ،حاجى ملنگ  ،للندر  ،میرا خور  ،قلعه محمد عزیز  ،قلعه افغانیه  ،قلعه محددین ،
طاهر خیل .
 -٧در ولسوالى سروبى  ٢٧قریه جات ذیل شامل میباشد  :قلعه کالن  ،لکر الم  ،نغلو  ،یخدنه  ،سالم خیل ،
جگدلک  ،چشمه دکه  ،حسین خیل  ،گاز  ،گوگا منډه  ،وکه  ،رودبار  ،قریه سروبى  ،تیزین خاص  ،جلبى  ،سید
میارسول باباه  ،مرغى چشمه کرم  ،قول آهنگران  ،شامک مالخیل  ،قلعه حسن  ،زرنده  ،گردى مرغه  ،قلعه جانان
جروى  ،جروبى  ،شیراب و تاستین .
 -٨در ولسوالى پغمان  ٢٩قریه جات ذیل شامل میباشد  :مرغگیران  ،عیسى خیل  ،زرشخ  ،بیکتوت  ،چندل
باى  ،پراچى  ،ارغنده سفلى  ،کاریزک  ،پشه اى پغمان  ،خواجه لکن  ،خال دارى  ،ارغندى علیا  ،چهل تن  ،قلعه
ملک  ،ویشته  ،دره زرگر  ،سموچک  ،قلعه حکیم  ،خواجه مسافر  ،قرغه  ،ده ارباب  ،ده پنبه  ،دوده مست  ،کشک
علیا و سفلى  ،کمانگر  ،محمد خیل  ،ده عریان  ،نبات  ،ناجوى و خواجه محمد قرغه .
-٩در ولسوالى شکر دره  ٢٩قریه جات ذیل شامل میباشد  :ده نو  ،راست دره  ،چپ دره  ،کوچکى قلعه وزیر
 ،دوالنه  ،قلعه مراد بیگ  ،قلعه دانشمند  ،حاجى بخشى  ،سیاب قلى  ،بیدک گلدره  ،ده باالى گلدره  ،قریه بهزادى ،
کاریز علیا و سفلى  ،الفوى  ،باى لعل خیل  ،آقاى على خواجه  ،حاجى بیگ  ،آقاى على شیخو  ،قریه جانشاه  ،قریه
سلیمان  ،قریه سرخ بلندى  ،قریه مومن  ،قریه التفات  ،قریه غزه  ،قلم انداز اقوام کوچى و بیچ خیل .
 -١٠در عالقه دراى میر بچه کوټ  ١٧قریه جات ذیل شامل میباشد  :مارکى  ،ده میر و قلوغ  ،د کوى سفلى ،
ده سقى سفلى  ،لچکان  ،سراى خواجه  ،گذر میوه خاتون  ،شیخان بقابیگ  ،خواجه گیان  ،بابه قچقار  ،باالده لچکان ،
دکوى علیا  ،اراضى شیخان  ،اسیاب و چرمگر  ،ده سقى علیا و جویبار ،
 -١١در عالقه دارى کلکان  ٢٣قره جات ذیل شامل میباشد  :زمه  ،قچى  ،کوچى  ،کلکان  ،کارنده  ،مشوانى
سفلى  ،صوفیان کارنده  ،بونیقره  ،چارتوت  ،آغا سراى  ،بازارى  ،قلعه خواجه  ،فلمچــــــاق  ،قلع پیرک  ،قلعه احمد
خان  ،دوبرى  ،باپوشى و قلعه فرهاد  ،چویبار  ،مشوانى علیا  ،قلع یخچک  ،صد آباد  ،مغل بیک  ،قناعت سادات ،
قناعت خودى نظر و جوشادى .
-١٢در ولسوالى قره باغ  ٢٢قره جات ذیل شامل میباشد  :قره لنگر  ،الر  ،قلعه فیض  ،قلعه گذر  ،قلعه قاضى
 ،قره باغ یوسفى  ،قریه کاریز  ،قلعه شاهى  ،نهر کالن  ،قلعه جعفر  ،باغ عارق سفلى  ،سردار بیگ  ،قره قل  ،سبز
سنگ  ،میان جوى  ،باغ عارق علیا  ،پیتاوه  ،استرغیچ  ،جارچى  ،باغ علم  ،د مه خواجه  ،میر خان و قریه موسسى
زائى .
 -١٣در عالقه دارى استالف  ٢٧قریه جات ذیل شامل میباشد  :حسن دره  ،بوستان  ،مته خیل فرزه  ،ده نو  ،حسن
خ یل  ،قلعه میرزا  ،قلعه کریم  ،کار دگرى  ،باغ شیخ  ،میدان رئیس  ،دره استالف  ،غنداب  ،محله غنداب  ،باالده ،

د پاڼو شمیره :له3تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

خواجه میرک  ،کال الن  ،پایان ده فرزه  ،میر افغان  ،قلعه سید میرو  ،زرگران  ،قلعه میرا  ،قلعه مصلى  ،گراره ،
خواجه حسن  ،قلعه سیم  ،سر خان خیل  ،صالح خیل و قلعه خیار .

د پاڼو شمیره :له4تر4
افغان جرمن آنالین په درن ښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پتهله موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉmaqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

