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۶۰/۶۰/۶۶۰۰        فارانیحامد  سید  :سندهنوی

       

 سالطین افتخار ،کابل
 

مثال از شهر های تاریخی و باستانی   ، دارد و  داشتبیشماری وجود کهن  باستانی و تاریخی در دنیا  شهر های  
بابل ، پالمیرا ، آتن ،   ها ازین شهر   می توان زیاد  وکهن

 ام برد ن و....اسپارت و....
ر شهری حان را بزانو در آورده باشد کمتفاتهمیشه  اما شهر که  
  .می توان یا فت  را

شهر  ،یکی ازآن   شهر ها ی تاریخی و باستانی و  کهن  تاریخ
نیز یاد   کابلستانبنام  در قدیم  که  است عزیز  کابلامروزی  

شهری   ،شهرت داردبه قلب آسیا نیز   این شهر که  . استشده 
ترین شهر های  کهنیکی از   یتاریخقدامت اظ از لح که  است

ازجملۀ وادی  نباستانی شناخته شده است.  کابل  در  زمان باستا
خاطر آب وهوای دل انگیزش  بهای سر سبز وخرم  بوده  که 
  سبب زیست انسانها شده است.

مزۀ شکست ن بزرگ تاریخ را فاتحیکه  ستیشهرکابل یگانه 
  . چشانده است

  
و امپراتور   کز  و پایتخت سالطینامرجمله  از بلخ و  غور، قندهار،  بامیان،  نهغزمثل شهرهای  کابلکهن   شهر
  سته ابودآسیا  قدرتمند  های
 .دارد تاریخحقیقی نگ راشهری  پر از افسانه ها وقصه ها و داستان ها ی واقعی رنگ  شهر کابل   
 

ای گوناگون انسان ه در طول تاریخ  شهر کابل 
 فراز داشته که با آنها  ،که مثل  جزر ومد دریا

  . است  شتهونشیب  زیادی را پشت سر گذا
اما  شجاعت ها و قهرمانی های مردم  این  

 ، شهر در صفحات تاریخ  مثل برگ زرین
ناگفته نماند که    .در تاریخ هویدا  استروشن  

فرزندان ناخلف  نیز  این شهر باستانی کهن 
سر شان  ی خیانت هاکه با  است  داشته

د. نشناخته شده ااین کشور  افگندگان تاریخ
را که  باعظمت تاریخی کابل  که  ناخلف های

  به دشمن تسلیم  منحیث مادر گرامی بوده واست 
شاهد  این شهره های تاریخی ویران  ند. کرده ا
   .میباشدآنها  های یاد شده خیانت 

 هنوز  با شیر دروازه و آسمایی اشو و هندوکش ، بابا ان مثل کوه های  پامیر همچن ی این شهر زخمخدا را شکر که  
  اش  سرمشق بزرگی برای فرزندان  با همت کشور میباشد.است و پایداری ایستاده استوار هم  محکم و

فراوانی    آن اشعاردر مدح   انعکاس یافته  است که  زیاد انشاعر شعریئۀ در آئعظمت ، شگوه وجالل  کابل   
 . سروده اند
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. ق(، ه ۷۱۹ - ۴۴۴ /میالدی ۳۳۱۱ - ۳۸۴۱) ظهیرالدین محمد باُبرنامیدم که  افتخار سالطینبخاطر  را  این شهر
در تمق و امپراتوری  گورکانیان هند موسس سلسله

دوران  مغولی هند بود که آخرین امپراتوری از
بابر شاه ید.  آشمار می به طالیی اسالمی

دوست داشت   بی نهایت کابل را  ، پراطورما
که تابستانها در کابل وزمستان ها در هند بود . 

عشق و افتخار راکه به کابل داشت در  شاه بابر
از جهان خود نوشته بود که هرگاه  نامه  وصیت

دفن کنید . ازینروست مرا در کابل  رفتم  جنازه 
در شهر  میالدی ۰۳۵۶دسامبر  ۶۰تاریخ  به  که
 هند آگره هند  چشم از جهان بست   و از  گرهآ

 آوردند.  بکابل را   جنازۀ امپراطور
در گذر گاه کابل    (امپراطور شاه )بابر آرامگاه  

مدفون ت مسمی اس بابرباغ  ام در باغیکه بن
 . میباشد

   .سر احترام دارد پایداری این شهر  بخاطر م که ه اانتخاب کرد راشعری  طر دوست داشتن این شهر، بخا   بنده  
دوست جفا کاری  های  ها  وهمدرد ی ازکه  است  سید مسعود فارانی نویسنده معاصر ما محترم شعری از شاعر و

 . یاد میکند دشمنو
 ه ک(    صد  قا فله آهنگ)  است عنوان آن   نمایم پیشکش می  خوانندگان برای   هدیه بشکل  اکنون این شعر را

 :  سرایدمی چنین 
 

 صد  قافله  آهنگ
 امشب کنم دا میــگ دست  تا ر خاک رهـــب فدامیکنم امشب نظمو این ــــــــدر پای ت

 کنم امشب نا میــو بــــت یش حضورـــــپدر  اج سالطینــــــای کابل ویران شده ام، ت
 کنم امشب روا می  مـــــــــزخرسینۀ او ـــــب خصم تو اگر سوخت سر و سینه وجانرا

 کنم امشب صلح وصفا می ،با عشق و غزل ا کوچۀ پر درد وطن راـــــویران شده ه
 امشبنم ک م،  دوا میــبرزخ رهم ِــــچون م انۀ زخمی وطن، دست ودلم راـــــای خ

 ال می کنم امشبـــاز جـــــروریت بــــمن س تانمـــــــــن افغان ســای میهن زیبای م
 کنم امشب اِک ریا میــانه صفا،  پــــکین خ بیا پیش و بیار مستی مستان ! وفانـــط

 کنم امشب گ درا میــافله  آهنـــــد  قــــص ا رفت و دد و دیو بجا ماندــــآن قافله ه
 نم امشبک ال میـــز دور زبــــزیــــافغان ع دم توستــافغان زمان یی و جهان در ق

 کنم امشب ادا می ویشــــــخدوستی  ن ــــم دست پر از عشق وصفا، پای محبتبا 
 کنم امشب صال می ،ماه ،رمــر خوان کــــب ار دراز استــخورشید نداریم و شب ت

 کنم امشب و کجایی ؟ که صدا میــــرستم ت  ا شد ـــــر ماین َدورشغادی بسی درد آو
 " مسعود " تو اندیشه مکن مرگ وطن را

 ۳۳/۳/۳۱۳۱            پا میکنم امشب ( به۰کافسانۀ جرجیس )                             

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شت او باز زنده میشد. اگر اورا ـ  جرجیس)ع( یگانه پیغمبری بود که دشمن هرچه اورا میک( :  ۰)  
 ید.کنقطعه قطعه میکردند باز قطعات بدنش با هم می آمیخت وزنده میشد. به داستان انبیا مراجعه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 است نقاشی بریدمن ایر   توسطمیالدی  2481 در کهاست  از باالی حصار کابل در فوق  اولی رسم 
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