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احسان لمر

گنبد کوتوالی

نغاره خانه و بازار ارگ گنبد كوتوالي
فوتو از صفحه ایشور داس عزیز ،وطندوست نهایت فرزانه و گرامی من مسئول سایت کابل ناتهـ گرفته شده است
« گنبد کوتوالی در جائی که فعال آبده پشتونستان و وزارت مالیه قرار دارد یکی از عجایب مهندسی و تاریخی بود که تا
1
کنون فهمیده نشد آن بنای زیبا و تاریخی را چرا ویران کردند؟»
گنبد کوتوالی یکی از آثار تاریخی شهر کابل که بقول از غالم محمد غبار از عمرانات عصر عبدالرحمن خان می باشد
بقول بعضی ها در قرن  17میالدی بنا شده بود ،این گنبد که در چهار سمت راه داشت .مثل بازار کاله دوز ها كه از
گنبد كوتوالي شروع مي شد بطرف پل خشتي و جاده نادر پشتون ادامه داشت.ــ بازار شاهی از پل باغ عمومی بطرف
ارگ می رفت و هم جنان بازار ارگ که داراي دو قطار دكانها مرتفع آهن پوش و هم بازار  ...وصل بود.
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ــ استاد شاه محمود محمود ــ گنبد کوتوالی کابل ــ در سایت afghanistanefarda.blogfa.com/post/179
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به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

2

گنبد کوتوالی در جوار مراد خانی موقعیت داشت که قوماندانی امنیت وقت بود در زمان تصدی غالم محمد فرهاد
شاروال وقت هم زمان با چهار چته کابل  3تخریب گردید بقول از محترم همایون ولی در فیسبوک چون بنا کوتوالی
بسیار مستحکم بوده و تخریب آن ساده نبود« ،چهار ماه طول کشید تا تحریب آن تکمیل شود» .این سلسله تخریب آثار
تاریخی تا اخیر خانواده نادر خان ادامه داشت ،بعد از خط آهن کابل داراامان چهار چته و گنبد کوتوالی ــ قصر زرنگار
(محل تاریخی امضای مائده استقالل کشور فعالً پارک زرنگار) ــ کافی بریکوت (باغ وحش فعلی) ــ سینما کابل ــ باغ
عمومی کابل ــ آتش زدن قصر داراالمان ــ باغ لطیف و غیره همه را با آن فراز و نشیب هایش و به آن حوادث تاریخی
اش به خاک یکسان و ناشیانه ویران کردند که نشانی از آن برجا نماند.
محترم غالم سرور همایون در زندگی نامه شان می نویسد« :جدم در كابل باز متصل به دربار امیر (عبدالرحمن خان)
بوده و چون در ماشین خانه كابل وظیفه داشت مشهور گشته بود به غالم حیدر (انجني) بدین گونه فرزند نخستین او غالم
حسن از منشیان سردار نصرللا خان بود و مهر طغراي او در روي عقیق در دست من است .پدر و عموي دیگرم در
پیمان ماشین خانه زیر نظر شیر محمد انگلیس كه مسلمان شد و ماستر خیاطي بود به خیاطي گماشته شدند .ایشان از
قدیمي ترین خیاطان كابل در بازار ارگ كابل در مجاورت ارگ شاهي و گنبد كوتوالي بودند .بازار ارگ داراي دو قطار
دكانها مرتفع آهن پوش بود كه از زیارت باباي كیداني ،كه هنوز موجود است تا گنبد كوتوالي كه امروز به جاي آن
چهارراه پشتونستان است امتداد داشت و زیبا ترین خیابان كابل شمرده مي شد4 ».
کابل عنوان شعری از استاد محمد آصف آهنگ می باشد که از گنبد کوتوالی هم یاد شده:
کابل آن شیـران پیکارت چـه شد

رستـم و رتبـیل ساالرت چـــه شد

مشک عالم رفت و محمود بیات

آن محمد جان سپــردارت چـه شد

قلــــعه مستــحکم بــاال حصــــار

آن دژ و دیـوار کهسارت چـه شد

گـنـبد کـوتوالی و چـوک و چــته

چار باغ و ارگ سرکارت چه شد

رونق هـــــــندو گــذر باقی نمـاند

دختــر دیوان و دربارت چــه شد

عشـقری و ســالک و باقی نمـاند

افــضل رسـوای بیـزارت چه شد

نی برشـنا مـانــد و نی بابا حیات

قصه های دی و از پارت چه شد

 2ــ انجنیر غالم محمد فرهاد ( )1984 – 1901در سال ( 1921م) در عهد اعلیحضرت امان للا خان برای تحصیل در
رشته برق به المان فرستاده شد و در شهر مونشن دروسش را تکمیل نمود .او در سال ( 1948م) اولین رئیس بلدیه
انتخابی شهر کابل بود.
 3ــ بخشی اعظم بازار چهار چته در اثر یورش انتقامی قشون انگلیس در سال  1879میالدی توسط آنها تخریب شده
بود اما دوباره ترمیم شد و هنوز هم زیبایی خود را داشت و هموطنان ما برای خرید و دیدن نقش و نگار سقف آن که با
شیشه های رنگه اراسته شده بود می رفتند و دکان های زیادی آنجا بود و همه پر جمع و جوش ولی در سال  1950در
زمان تصدی غالم محمد فرهاد رئیس شار والی کابل کامالً تخریبش نمودند.
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ــ از زندگینامه استاد غالم سرور همایون به قلم خودش http://muqawamat.blogfa.com/post/2652
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د پاڼو شمیره :له  2تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@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

گرچه خـالق را نمودی زجر ُکش

هاشـم جـــالد و جبارت چــه شد

کابل ای شهر نـــــیـکورویان مـا

میله ها و جشن هربارت چه شد

مهدی و لودین محی الدین انیس

و آن امانــستان جسارت چه شد

عشـقری گفت این سخن آیینه را

گر وطن از ماست آثارت چه شد

هیـچ همـشهری نمی یابی به شهر

ای وطـــنداران وطندارت چه شد

در نـــــوای کــــابل آهنـــگی دگر
دفــــتر رنگیــن اشعارت چــه شد
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د پاڼو شمیره :له  3تر3
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@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

