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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینهتیم   

  
 

  

 ۱۱/۲۰۲۲/ ۰۱                                                                                            احسان لمر

 در قاموس کبیر افغانستان  م یکابـل قد «چهار چته»بازار معرفی 

 

در فیسبوک   « أفغانستان قدیم» صفحهء  از گردانندهء  کابل    ءچهار چته  کمیاببا سپاس بی پایان از مطلب زیبا و فوتوی  

 إضافات آن را خدمت شما تقدیم میدارم.  که تازه نشر شده بود و من با کمی
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

خان اعمار    مردان   ی بود که توسط عل  چهار چته کابـلبازار    )قرن شانزدهم میالدی(  ها یبابردوره  عمرانات  از    یک ی»

   به شمار می رفت.عصر  یو از شهکار ها بود دهیگرد

و هر خشت آن خاطره   ر قدم، هر دکانـبود. ه میبل قدکانقاط شهر بود آنجا مرکز شهر   ن یچوک و چته از پُر ازدحام تر

خاص    یبـل توسط معماران و صنعت گران با هنرمنداداشت. چهارچته ک  میمردم کابلستان قد  یبرا   نیریتلخ و ش  یها

از گرما نبوده   یشده بود که در زمستان از برف و باران در امان و در تابستان اثر  یو کندن کار  یچوب بند  یکار  نهییآ

که از هر لحاظ قابل   تـخی ر یها بدرون بازار م نهییآ یبالاز ال یاز دو طرف آن روشن و بلند که  دهیسرپوش یسقف ها

رفتند  یاز شرق به غرب م  ایو تماشا بود. چوک کـابل به اصطالح نقطه پرکار شهر بود. هرگاه از شمال به جنوب و    دید

 .رفت یشمار م هب یخیراه و مرکز شهر چوک کابل بوده چهارچته از جمله آبادات تار نیکوتاه تر 

ها نه تنها باالحصار را    سیشد انگل  قیحر  کشته و  کابل  در کاسه برج باالحصار  سیانگل   ندهی نما  یوناریک  که  یزمان 

در    سیقشون انگل  یانتقام  ورشیاعظم بازار چهار چته در اثر    یبخش  دندیبه آتش کش  زیکردند بلکه چهار چته را ن  قیحر

 1« .سوزانده شد  یالدیم ۱۸۷۹سال 

تمام ایشان  و  )بشمول مشروطیت اول و دوم و سوم(  بود    ی مبارزان مل  تجمع  محل اخبار شهر و   گانهیچهار چته    ونچ

و جاده    شهر  دینقشه جدگویا    میالدی  1940دهه    اواخردر ،    گرفتند  ی بازار م  نیهم  حرا در گرد و نوا  شیخو  میتصام

در گردید و    بی چته مشهور کـابل کامآل تخر  چهار  ای  یبازار کهنه فروش و    افت ی  نیتدووقت    توسط شاروال کابل  میوند  

نبد کوتوالی ــ کوتی  گ  تخریبنه دیده ایم.    به چشم  احداث شود که تا کنون آن را ساحه سبز و مشجر    کیآن    یبجا  نظربود

 .در همین زمان ها صورت گرفتهم ....  ولندنی ــ بازار شاهی 

  باالحصار اند»بشمول کشور  والیات شمال در، میالدی 30از دههء تخریب آبدات تاریخی و ها ویرانگری گر چند 

با دست  توغان ریدر زمان سلطنت ام ده،یگرد ادیهم  یخو اند  ۀقلع  و یخو ارگ اند یبنام ها خیکه در کتب تار یخو

. ارتفاع گذردیسال م 750اعمار آن  خیبود واز تار دهیگرد یتهداب گذار یول یحضرت بابا ایبابا شکرهللا ابدال  یها

احداث شهر  ۀبا بهانکه ،  2«بوده است نیسالط امرا و ءگاه  منیوپنج متر بوده ونش ستیبه در حدود ب  نیآن از سطح زم

کافی بریکوت  سینما کابل ــ  به عناوین و بهانه های مختلف همچنان و .دنختسانابود  شهیرا از ر یخیتار یبنا نیا دیجد

و  ( دهه 5سابقه با بت های بامیان و مسجد روضه مزار شریف ) مینار چکری ــ ــ شهر کابلــ باغ لطیف ــ تمامی 

 ادامه دارد. ویرانی  این تا اکنونکه سال(  60سینما پارک )با سابقه بیش از 
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