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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

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

  
 

 

 ۳۰/۱۰/۲۰۲۲      یخیو آبدات تأر یاسیرجال س، بخش احسان لمر

 

 در  گذرگاه کابل «توپ" و "تپه "چاشتتوپ  "»تاریخچٔه 

  ناقاموس کبیر افغانست

و همچنان در مجلۀ    10/2022/  11مطلب دلچسپ ذیل از جناب دکتور صاحب ناصر اوریا در صفحۀ فیسبوک مورخ  

رمضان و عیدین کابل را بیاد  افطار و سحری  نشر شده است و من که  توپ چاشت و  "لمر" سال دوم شمارۀ هشتم  

 .شریک سازم هم دارم خواستم این خاطره نهایت زیبا را با شما 

  !توپ چاشت است ٬ستیصدا ن

  “!یده توپ چاشت بپر"

 د؟ یدانیاصطالحات معمول کابل را م نیمنشأ ا ایآ

 »دکتور اوریا«   .د یبه نشر رس( ۲۰۲۲مجلٔه لمر )اکتوبر   ۸در شمارٔه  لی ذ مطلب

 

 

 

 

" در قسمت شمال ردروازهیکوه "ش  یهفتم شهر کابل در امتداد غرب  هٔ ی"تخت توپ" در منطقهٔ گذرگاه در ناح  ایتپه توپ"  "

 .دارد تی "باغ بابر" موقع
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 4تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

 

مردم کابل   نیب  لیدل  نیمتر قرار دارد که به هم  ۳به طول    یدهن پُر "دان پُر" فلز  یتپه دو توپ بزرگ باروت  نیا  یرو

بلند استفاده   یصدا  دیتوپ صرف از باروت غرض تول  نیشد که در ا  دیبا   ادآوریاست )  افتهی" شهرت  بنام "تپهٔ توپ

  .(شدیم

  یها  یاند. به علت جنگ و ناامن  دهیسنگ نصب گرد  یفعالً باال   یقرار داشتند ول  یچوب  ی ارابه ها  یابتدا توپ ها باال  در

رفته    غمایمردم به    یشخص  ی ها  یی و دارا  ی مل  یها  هیهمانند سرماآن    گرید  یتوپ قسمت ها  لهٔ یبه جز م  ر یچند دههٔ اخ

 .است

  ن یا  نیساخته شده است. در قسمت پائ  یآن از سنگ کوه  یها  واریمتر مربع مساحت داشته و د   ۲۰۰۰توپ حدود    تپهٔ 

 ."بابر شاه" بود یبنام "گنبد" واقع است که در سابق پهره دارخانهٔ عسکرها یتپه اتاق

کابل شاهان در قرن پنجم   ایشاهان    لیکابل که در زمان رتب  یخیتار  یوارهایمحل، د  ن یچندان دور از افاصلهٔ نه    به

 .ساخته شده، قرار دارند ردروازهی و ش ییکوه آسما  یباال یالدیم

روز را   مهی که ن شدیم  ریمردم هر روز وقت چاشت، توپ ف  یغرض آگاه  ٬به ساعت محدود بود  یها که دسترس  میقد  در

 .کردیاعالم م

خانه    رونیشام اطفال معموالً در ب  کیشد و نزد  یتوپ اعالم م  نیا  ریماه مبارک رمضان شروع افطار با ف  یروزها  در

زدند که    یم  ادیبلند فر  یبا صدا  کجای شد    یم  ریکه توپ ف  یبودند و به مجرد  یتوپ م  ر یف  یبام منتظر صدا  یباال  ایو  

 ."ړیروژه ماته ک ،ړکو زډ"توپ  ایو  ن“یزده شد روزه ره افطار کن "توپ

صدا،    دنیشد که به مجرد شن  ی کابل و مناطق اطراف آن اعالم م  انیتوپ به شهر  ریبا ف  زین  یوقت ختم سحر  همچنان

 .دیگردیقطع م دنیخوردن و نوش

  .شدی م دهیتوپ به اطالع مردم رسان ریبا ف زی ن گرید ی مل یجشن و روزها د،یخاص مثل ع امیا یرسم اعالم

 ..دیگردیم ریمحل ف نیاز هم زین انهیشاد یها اوقات توپ یبعض

کردند که اصطالح "ده توپ چاشت    یمحکوم به مرگ را هم به توپ بسته و اعدام م  نیمجرم  یدور بعض  یگذشته ها  در

 .منشأ گرفته است جای" هم از همیبپر

 ً  .دیگرد یشب اعالم م ازدهٔ یتوپ ساعت  نیا  ریبا ف زین یشبگرد ودیق بعضا

 .شد یم ریساعت دوازدهٔ ظهر توپ چاشت ف زیو جالل آباد ن یمثل هرات، غزن گرید اتیوال یشهرها یبعض در

 یکه از بعض  یامروز هم زمان  یحت  لیدل  نیبجهٔ روز بود. به هم  ۱۲توپ چاشت معادل    یمردم صدا  نیآنزمان ب  در

 ندیگویبجه روز باشد م  ۱۲اگر ساعت    ٬شود که چند بجه است  دهیوقت روز پرس  میقد  یها  ی ها مخصوصاً کابل  یکابل

  ."است ری ت ساعت از توپ  می"ن ایبه توپ مانده"  قهی"ده دق ای"توپ است" 

ارگ که از  در    یگریپل محمودخان و د  کینزد  یک ی  ٬مردم کابل دو "منار ساعت" ساخته شده بود  یآن زمان برا  در

 .شد ینم دهیساعت د یفواصل دوردست شهر منارها

گرفتند. اطفال هم   یم  نی شینماز پ   یبرا  یو آمادگ  کردندی توپ نان چاشت را صرف م  یصدا   دنیکابل معموالً با شن   مردم

 ."دهندیکه "هر وقت توپ چاشت زده شد، به آنها نان م  گفتندیشان م  ی بودند چون مادران برا  یتوپ م  ر یف  یمنتظر صدا

  .منوال دوام داشت نیبه هم یهجري شمس ۱۳۵۰توپ چاشت تا اواسط دههٔ  ریرسم و عنعنهٔ ف نیا

م(  ۱۸۷۹  -  ۱۸۲۵خان )  یرعلیش  ریام  یتوپ چاشت که فعالً هم در تپهٔ توپ گذرگاه قرار دارند اصالً در زمان پادشاه  دو

  ا یخانه    نیماش  نیشد، ساخته شده بود. ا  یم  ادی  زین  یحرب  کهی فابر  ایخانه    نیکابل که بنام ماش  یاسلحه ساز  کهیدر فابر
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در باغ علم گنج که بین پل هارتل و  زیارت شاه دوشمشیره موقعیت داشت ساخته شده بود که متاسفانه اکنون    که،یفابر

  .فعال است ریغ

  .است دهیاعمار گرد یبه شکل حلقو یکوه ی"تپهٔ توپ" از سنگ ها یخیتار آبدهٔ 

توپ در    نیاست ا  تیمهرو بود و روا  یب  ی ابتدا در تپه ب  ٬شد  ی م  ریکه توپ چاشت از فراز آن ف  یکه محل  شودیم  گفته

  .به تپهٔ باالحصار انتقال داده شد ٬عبدالرحمن خان ریپدر ام ٬محمد افضل خان ریزمان ام

دروازه واقع گذرگاه    ریفتح بهادر" به گردنهٔ کوه ش  لیبنام "ف  یبزرگ  لیتوپ به واسطه ف  ن یهللا خان ا  بیحب  ریزمان ام  در

 .انتقال داده شد که تا الحال هم در همانجا قرار دارند

آشنا و خبردهنده چنان عادت کرده بود که ناخودآگاه هر روزه منتظر    یصدا  نیاطراف آن با ا  یمردم کابل و نواح  گوش

سنجش    زیروزمرهٔ خود را ن  یکارها  شرفتیرا بلکه اندازهٔ پ  نیشیپ  آن نه تنها وقت نان چاشت و نماز  دن یآن بودند و با شن

 .کردندیم

 خیو با س گذاشتیم لهیباروت را در م طهٔ یو خر ستادهیآن ا یباال شد،یم ادی یمسئول توپ چاشت که به نام توپچ شخص

شهر و اطراف    یکه تمام اهال   شدیم  دیبلند تول  اریبس  یقرار داده که از اثر انفجار آن صدا  توپ  ن یآتش را داخل ا  یفلز

 .شدندیآن صدا از موضوع باخبر م  دنیکابل با شن

توپ دوباره از تپه   ریتپه باال شده و بعد از ف  یپشتاره باروت باال  کیروز با    میو ن  ازدهیهر روز ساعت    یتوپچ  رمردیپ

  .آمد یم نیپائ

  ی مشهور بود، هر روز توپ را برا  یبه بابه صابر توپچ  که  یبنام صابر خان بود. و  ی رمردیها پ  یتوپچ  نیاز ا  یک ی

بود. ماما روف توپ را باروت   ی جنگلک چهارده  هٔ یماما رؤف نام داشت که از قر  گرشی ساخت و همکار د  یآماده م  ریف

 یزی"گلر زد یباروت را آتش م نییو به وقت مع دیدیآن م به کرد و بابه صابر که ساعت به دست داشت و به دقت  یپر م

بلندش تا مناطق دوردست   یلراند و صدا   یرا م  کینزد  ی توپ خانه ها  ی. صداشدیتوپ بلند م  ی" و صدانداختیره م

 .کردیو همه را باخبر م دیرسیکابل به گوش مردم م

 .بود یصابر دیجنگلک و واصل آباد( بابه صابر پدر هنرمند مشهور وح ٬گذرگاه یها  هی)قر ی قول مردم چهارده به

بنام محمد امان،   یآن مجله با شخص  ۱۳۵۲ژوندون در شمارهٔ سوم سال    راپورتر مجلهٔ   یشمس  یهجر  ۱۳۵۲سال    در

 .انجام داده بود یتوپ چاشت، مصاحبهٔ جالب یها یاز توپچ یک ی

اجرا    فهیتوپ چاشت وظ  یتوپچ  ثیشد که به ح  یسال م  ۲۲سال عمر داشت و مدت    ۷۵از محمد امان که حدود    راپورتر

  .نموده بود هیته فهیوظ نیدر ا یو  نیریاز خاطرات تلخ و ش یکرد، راپور جالب یم

کار بود، در    نیا  یها  یاز دشوار   یچهره اش حاک  یسوختگ   یو داغ ها  دیشن  یم  یبه سخت  شیامان که گوش ها  محمد

را رها نکرد و به کارش تا   فهیهم آن وظ  یکار مؤظف شده بود که بعد از عسکر  نیبه ا  یهنگام دورهٔ عسکر  یجوان

  :که یدر جواب سوال  ود،)عقب چهلستون( ب یبیکه در قلعهٔ غ ی ادامه داد. خانهٔ و یریپ

 ؟یشویمانده نم  یکن  یم ی فاصله را ط نیروز ا هر

 :بود گفته

ستان زمستان و تاب  یرمضان و روز ها  یکار عادت کرده ام. شب ها  نیهستم. من به ا  فیکه الغر و ضع  ستیمهم ن "

 ."من شده است ۀخان با  یتقر نجایو ا میآ یم نجایمن به ا

 :پرسد که یم یاز و راپورتر
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 را چه وقت آورده اند؟ یک ی نیدو توپ است، پس ا نجایدر ا حاال

 :دیگو یامان م محمد

 لیمحمود خان ف  پُل  کی. در آن وقت در نزد میتپه آورد  یتوپ را باال  نی)محمد نادر خان( ا  دیشه  حضرت  یزمان اعل  در

و بعد از سه ساعت   میبست  لیرا آوردند و توپ را به دنبال ف  یلی. فکردندی م  یها را نگهدار  لیبود که در آن ف  یخانه ا

 .مینقل داد نجایتالش آن را به ا

 ؟ی: چند معاش دارپرسمیم

بعد از مرگ مامور ما، معاش او را هم    یشد و حال   یمعاش داشتم. بعدها پنجصد افغان  یدر اوائل دوصد و پنجاه افغان"

 ."یهزار و سه صد و پنجاه افغان کی دهند،یبه من م

  .نفر محافظ گماشته شده است ۲۵آبده   نیحفاظت ا یراپورها برا ن یآخر قرار

ه  ها به را  هیدشمنان کشور مخصوصاً همسا  کیکه به تحر  یمیتنظ  ی جنگ ها  انیتذکر داد که با تأثر و تأسف در جر  دیبا

از فرهنگ برده    ییاجانب که نه بو  یادیا  نیافغانستان بدست ا  یو افتخارات مل  یخیانداخته شده بود، آثار و آبدات تار

مصئون    باتیتخر نیاز ا  زی"کوه توپ" ن  را متقبل شد که آبدهٔ  یادیزداشتند، خسارات و صدمات  یبودند و نه عزت نفس

 .دیگرد یدوباره مرمت و بازساز  یتا اندازه ا یخی آبدات تار استیتحت نظر ر محل باالخره نی. خوشبختانه ادینما

  ی بعض  یساخته حت  یادی ز  ی فعالً اطراف آن خانه ها  یوجود نداشت ول   یخانهٔ مسکون  چ یتپهٔ توپ ه  کیها نزد  میقد  در

از غصب    یاماکن دولت  هیمثل بق  زین  ی خیمکان تار  ن یبا تأسف که ا  ندکهیگویهفتم م  هٔ یناح  ی متصل به آن اند. باشندگان اصل

 .مصئون نمانده است

از طرف   ییادگارهای  ٬یمیتنظ   یجنگ ها  نیعامل  یاصابت مرم  یمشاهده شوند عالوه بر نشانه ها  کیتوپ ها از نزد  اگر

ً  نیمسئول  دینوشته شده که ام زیاشخاص و افراد ن حهٔ  امر و مهمتر از آن، اعادهٔ سا نیکابل به ا یشاروال امور مخصوصا

 .ندیمربوط "تپهٔ توپ" توجه نموده  و اقدامات الزم را اتخاذ نما

 

  تکزاس - ایاور ناصر
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