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 گذراندرابی
 

ۀ عبور کاروان ها ازصفحات . ازقدیم االیام راه عمدواقعست اندراب بر روی سرچشمۀ جنوب شرق دریای دوشی
بابر وغیره از این معبر استفاده  ،فاتحان چون اسکندر، چنگیز، امیرتیمور .وستان بوده استدبه کابل و هنشمال 

 نموده اند .
وبا موجودیت همین دو رود این ناحیه را  وکش و دو رود دارددشهریست درهن «اندرا به  » :مینویسد اصطخری

. پس اندراب میان دو هچدرکوچه یعنی میان کو ،درخانه، یعنی میان خانهمانند اندراب خوانده اند، یعنی درمیان آب 
زمان  در :باشندگان اصلی اندرابیاز  ی، یکمرحوم محمد سرور آدینهآب یا دو رود قرار دارد .باساس فرمودۀ 

، ازکابل به اندراب مقررشده بود تیمورشاه درانی اندراب با حکومت مرکزی مناسبات نزدیک نداشت و والی که
. وی جریان را به پادشاه نوشت ، تیمورشاه به والی  اندراب مداخله نه داشته باشد درامورولی مردم او را پذیرفته 

، قبیلۀ خان و محمد زایی ها خواهش کند تا « مند توریعنی ث» م اصلی اندراب ، قبیلۀ بای سه قو دستور داد تا از
چند تن ازجوانان خود را بکابل جهت مالقات بفرستند ، آنها چند نفر را بکابل فرستادند و دربین شان جوان آدینه 

ازشاه اجازۀ بازگشت  دان خود بکابل آمدند ون. چندی بعد پدران جوانان جهت بازگشت فرزمحمد ازقبیلۀ بای نیز بود
آنها را به اندراب خواستند ولی تیمورشاه گفت که آنها عجالتاً بکابل بمانند وبرای رهایش شان محلی را انتخاب کنید 

زندگی خود را پیش ببرند ، آنها همین منطقه را انتخاب وبنام اندرابی شهرت یافت . حویلی  تا برای خود خانۀ آباد و
سوم راپور اندرابی از تلوزیون آریانا توسط  در قسمت» اندرابی وجود دارد  ری وبزرگی که درآغاز گذرعص

سال  ۹٥خان آدینه تقریباً ران حاجی براتعلی و حاجی سلطان علیتوسط براد ،همایون جان افغان گزارش یافته است
پوش داشت ، طوریکه مرحوم آدینه میگفت قبل اعمارشده است واین نخستین حویلی بود که درآن زمان بامهای آهن 

ه آسمایی شهرکابل را نظاره میکرد چشمش به بامهای آهن وکه اعیحضرت امان هللا خان با دوربینی ازباالی ک
. ازخداوند شکر گزاری نمود که کشورمن آنقدر پیشرفت کرده است که بامهای خود را آهن دارهمان منزل افتادشپو

اتاق خواب درچهارگوشۀ سه منزل  ۱۲ند ودی باهم وصل میشوبسالون با درپردۀ چو ٤دارای . این خانه پوش میکنند
عمارت ساخته شده و دارای دوحویلی درپیش رو وعقب منزل دارد وخانه همسایه راخریده سراچۀ دومنزله اعمار 

  وبا حویلی وصل نمودند .
شیرعلی خان امیر: در زمان ، اوگفتباشندۀ اصلی گذراندرابی مرحوم داد محمد داد گربرمگردیم به روایت دیگر از 

ر مذگور بکابل آمدند تا اجازه و پاسپورت سفر را برای یاهالی اندراب برای مراسم حج بیت هللا نزد ام یک تعداد از
واین  را به بهانۀ بعضی مشکالت منتظرساخت امیر آنها همکاری نداشتند اندراب با دولت مردمن حج اخذ کنند ، چو

سازد درهمین گذر اجازۀ اقامت انتظار دیر دوام کرد، بنابران امیر شیرعلی خان برای اینکه آنها را تابیع حکومت ب
  .ۀ مذکور به گذراندرابی شهرت یافت. آنها به آبادی منزل پرداخته ومحلداد

 

  :روایت دیگر به اینک
پرداخت مالیه، به بیت المال امیرعبدالرحمان خان نامۀ عنوانی  رکشی وسلحشوری مردم اندراب وسرباز زدن ازس

 اما مردم اندراب بازهم از «آرشیف ملی ثبت است  نامۀ مذکور در» مرحوم سراج الدین خان حاکم اندراب نوشت 
شاه امرنمود تابصورت عاجل سران قوم ان . پاده جواب رد به حاکم اندراب سپردندپرداخت این تقاضا سرباز زد

. همان بود که ه صنایع دستی و زراعت مشغول شوندکابل ب را با فامیل های شان بکابل بفرستند تا در یتوال
، جا بجا ر که بعداً بنام اندرابی مسمی شدرا به کابل فرستادند و درهمین گذ درحدود یکصدو پنجاه فامیل از اقوام آنجا

تهیه نمودند. درجملۀ این سران قوم ، ارباب تاتارخان ، بابا جان خان  باری د سرپناه و کاروشدند و برای خو
  امیرخان نیزشامل بودند. ومیرمحمد

، منزل وباغ غالم جیالنی چرخی بود که در زمان نادرشاه  «سالنگ وات امروزی » اندرابی ازشمال به جوی شیر
سردار  دختر علیا رتبهبی بی زهرا ملقب به » ازطرف جنوب به مسجد علیا رتبه د .به سفارت جرمنی داده ش
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های خیریۀ این بانوی  بنا ، همسر امیر حبیب هللا خان ، مسجد علیا رتبه یکی ازابراهیم خان نواسۀ امیر شیرعلیخان
اکثر »درخت بزرگ توت قرار داشت  جوارمسجد و ، دکان چوبین صوفی تاج محمد در«پاک طینت است 

ی پاک پُر خود را نزد اوگذاشته با بوتها شاگردان ومعلمات مکتب بوتهای گل ، و ساکنین اندرابی، طالبمامورین
قبالً وزارت » طرف شرق به مکتب  از بود . دکانهای کاله دوزی ورودی مکتب مستورات و . در«بوظیفه میرفتند 

باغ وخانۀ  طرف غرب متصل به از و 1 بود و دکان کریم مار گیر ، گذرسید جعفرآغا ، و کوچۀ سردارها« معادن 
ی دوم به فاکولتۀ حقوق سپرده در زمان نادرشاه سفارت جاپان بود و بعد از جنگ جهان»غالم صدیق خان چرخی 

  . «شد.
جداد بوده حاوی صفات پُر شور اینۀ پُرافتخار آباء و، عنعنوی و گنجهای شهرکابل دارای مزایای تاریخی گذر

های چندین  یک سلسله یادگار و ها امرارحیات میکردند زندگی گذشتگان است وشهریان کابل نسل به نسل در آنجا
  .د نمردم این خاک میباش صد ساله
، عزیز کوطن کوچتا حد پیری اش را سپری کرده باشد، آنجا را  ،ه وگذری که طفولیت وجوانیچهرکو انسان در

هیچ جای دنیا با تمام  ، دیگر درآنجا گذشتانده است را که در رین وعاطفی عمریظات ش، لحو دوست داشته میباشد
  .یافتق آن باز نخواهد رق وبرز

 به عصر وزمان ودارایی اشخاص آباد شده بودند، اکثر حویلی ها دروسط ساحۀ حویلی وساختمان منازل مطابق
و  «مانند منزل مرحوم دادگر، حاجی رحمت هللا »مارگردیده وچهار جانب آن خانه ها بصورت یک یا دومنزله اع

که اکثراً درشمال و جنوب  . خانه های سرداران و بزرگان، غربی وغیره یاد میشدند، شرقیاتاقها بنامهای آفتاب رخ
شکل دروازه بسمت کوچه دو صفۀ مربع  جانب بوده در دوعمار شده اند دارای دروازۀ بزرگ وبلند ااندرابی  گذر

ند منزل بازمحمد خان نما» میشد که محل نشستن کاکه ها و کالن کاران بود  یاد«  کریاس» ساخته میشد که بنام 
ً اتاق مهمانان وگاهی اتاق پیش خد« آبدارباشی . این وخدمتگاران ساخته میشد متانباالی دروازۀ بزرگ عموما

  دروازه ها کنده کاری ودارای دیزاین های مقبول بودند .
پنبه چیده میشد . توشک های  وغیرهجانان ، گردنرچینی های مقبول  ها وتاقها رفباالی درداخل اتاق های نشیمن 

اتاق ؛گرفته تکیه میکردند  وا طالیی مزین بوده که بزرگان ومهمانان زیربازدارای پوپکهای نقره یی وی متکاهابا یی 
ثیه ولوازم وفرش ها مزین اتاق نشیمن باالتر که با بهترین اثا سانتی از۲۰، همجوار اتاق نشیمن درحدود شاه نشین

کوچه « . وغیره  دارانیم ،حافظ نورمحمد کهگدای ، سرمانند منزل عبدالحک» ا دارای حمام ، بعضی خانه همیبودند
و طوری اعمار میشد که  بعضی حصص تنگ وسرپوشیده میبود که بنام داالن ویا دیودی یاد میشد در معموالً  اه

. ماما فتح دکاندر گذرهمه اهالی تندسبازگشت خود را یافته نمی توانه تند به آنجا داخل و حتی راسنمی توان ها هبیگان
  ار میگرفت .رس قرمقابل دوکانش عبور میکرد مورد بازپ اگر بیگانۀ از می شناختابی را رگذراند

 

کاری ه اکثراً دارای سقف های مسطحه با کند هک شده اند آباد ، پخسه وچوباندرابی عموماً ازخشت خامخانه های 
مانند مدد علی ،  الیق نجاران ،داشتندده و داخل اتاقها دورادور پیزاره چوبی وهکاکی گل ها و دیزانهای مروجه بو

سطح خانه ها با گل زرد صندله .بودندها معلم مکتب صنایع نفیسه شد وغیره استادان  استاد غالم محی الدین که بعد
ته بوده که درپتۀ . ارسی ها معموالً دارای سه پروی خشت ها را پوشانید بود چونه ودیوارهای حویلی باگچ و

نمایندگی ازهمت  چنان. این منازل از ستاره های درخشان زمان همرپتۀ باالیی یک آینه میداشتند وسطی دو آینه و د
ی دور واستعداد مردم آن میکند. معموالً درداخل تاریخ معماری و مهندسی گذشته ها و ازاین گذر و زحمتکشی مردم

جوارمسجد اندرابی یک نل بزرگ آب پغمان درجریان بود که آب  یبود. درحویلی خانه ها یک چاه آب موجود م
 درمقابل اجوره توسط مشک مرد شریف و کرده گر، توسط الله خدایداد سقاء معروف نوشیدنی اهالی را تکافو و

  بخانه ها میرساند .

                                                           

که  فیبه اشتراک عمرشر« سوارکاران »  ییکایدرفلم امر شیمار ها ربایمارگ میاز دوکان و خود کر ۀگوش ـ 1

 . توب مشاهده کرد ویدر  توانی، ماست دهیگرد هیدرافغانستان ته

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 3تر 3 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

 

صبح با صدای بلند که برای کارگران فابریکه  ۸ونیم و۷گنج بساعت های فابریکات حربی علم  دو تولۀ انجن در
اندرابی نزدیک به ارگ  اتب را بوقت معینه باالی وظیفه وحاضری میرساند . چون گذرک، مامورین وطالب مبود
انند آنرا تشکیل میداد م ساکنین اهل کسبه ماهر ، از اینرو اکثرمامورین بلند رتبه ، سرداران ، تجار وبود

رئیس ضبط  ، الال سید میری وزیرمعادنئمحمد نعیم ضیا سردارمحمد عمر جان پسر امیرعبدالرحمن خان و پسرش
، عبدالحکیم حلیم حصیل یافتۀ جرمنی رئیس ضراب خانه، عبد النبی قاسانی ت، داکتر خلیلاحواالت امان هللا خان

گلکار  ، خلیفه بازمحمدسوم شاروالی کابل احیۀکیل انتخابی نمحمد محسن جان و ،ب کالنتر گذرو، کالنتر یعقباشی
، سردار ری آبدارباشی حضورو، غفسرمنشی ، حافظ نورمحمد کهگدای، خانجی تاجرماهر، شریف جان مدیر معدن

ر وپسرانش، میرزا عبدالعزیز، عبدالجمیل خان نائب الحکومه مزارشریف زا محمد بنجارهر، میامیرمحمد جان
سید محمد آبدارباشی  ،الرشید لطیفی پدرتیاتر افغانستانعبد ،وعبدالخلیل مامورین وزارت خارجه لجلیلعبدا

، پاریس تر سفارت افغانی درر، امیرمحمد مهندس ،قوماندان قمرالدین خان، حاجی سلطان عزیز توخی سکظاهرشاه
محمد خان آبدارباشی زایوب کهگدای ، باحاکم صالح محمد ، خواجه فتح تجار بزرگ کشمیره انگلیسی، داکتر محمد 

ً احتیاجات اهالی اندرابی را  بازار مشهور ده افغانان همجوار گذرامان هللا خان وغیره سرشناسان . اندرابی تماما
  . براورده میساخت

در شهر کابل بیشترشد و ثریا ملکۀ اعلیحضرت  « یعنی پوشیده» مستورات ب مکتاهمیت گذر اندرابی با تأسیس 
م در آغاز گذر اندرابی تأسیس کرد. مکتب به مدیریت 1921امان هللا خان اولین مکتب نسوان را درافغانستان در

مبادرت ورزید و ملکه ثریا ادارۀ مکتب مذکور را با  سایره سلطان ملقب به سراج البنات خواهر امان هللا خان
، به تعقیب آن ملکه ثریا با مادرش با مصرف شخصی خود مکتب اری زنان منور کابل به عهده گرفتهمک

را که به سویۀ لیسه بود افتتاح کردند که بعد ها بنام ماللی مسمی شد . مکتب مستورات دو دروازۀ « عصمت»
 رف جادۀ اندرابی که معموالً بسته میبود ودیگرش که بزرگ بود بطرف کوچۀ اندرابیدخول داشت، یک به ط

همین دروازه رفت و آمد میکردند . مقابل زیک نفر ریش سفید دروازه بان داشت وشاگردان ا و اعمارشده بود
تا بی بی مهرو  گذشته همه ساله بسته میشد و آب دریا ازگذر اندرابی« ناظرسفر » گذراندرابی در دریا بند آب بنام 

حبیب هللا خان و وکیل اندرابی بود ، پسران نامدار و دانشمند او استاد محمد انوربسمل، رسید . ناظرسفر، ناظریم
  اعدام شد .بعداً  استاد ابراهیم صفا ومحمد اخترکه میخواست امان هللا خان را به قتل برساند ،

جاروب میشد وساکنین گذر نیز مقبل منازل خود را جاروب وآبپاشی « شاروالی »هرصبح کوچه توسط عملۀ بلدیه  
می گذاشتند . بام  آنرا برداشته در درز های دیوار می کردند. هر رهگذرپارچه کاغذی را که درصحن کوچه میبود

با هم روابط نیک وهمکاری داشتند. کوچه ها دربعضی حصص داالن های  های منازل باهم چسپیده وهمسایه ها
 :پوشیده داشت که درباالی آن اتاقهای نشیمن همان منزل میبود. اندرابی از پاکترین گذرهای کابل بود میگویند 

    هنگام بروز امراض ساری که دامنگیر مردم میشد ، اندرابی در سالمت صحی می بود .
، رشتۀ دوستی و ان عابد ونمازگزاربوده زندگی مرفه واطمینان بخش داشتندممردم اندرابی رویهمرفته مرد

له مراعات میشد. اخالق نیک، حیا و حجب در نقطۀ عروج میچرخید، خوردها دربرابر بمتقا مردمداری و احترام
بزرگان احترام واطاعت نشان میدادند ، کمترکسی نسبت به اتفاق وهمکاری مردم که برمبنای شفقت و صفای قلبی 

رویۀ نیک وپیش آمد درخدمت وی قرارمی گرفتند ودرمیان اهالی گوچه های همجوار  ، رخنۀ وارداستوار بود
  موزون وجود داشت .
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