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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  

  
 ۱۷/۰۱/۲۰۲۳ گذر / جغرافیه /یمحمد اکبر  ندهیپا

 نستان غافر قاموس کبیر اد کابل ه  ، شهر کهنمردان یباغ علمعرفی 

 حاکم کابل  مردان خان حاکم سابق قندهار را  یعل د،ی به کابل رس امور  ی بخاطراجرا یالدی م ۱۶۳۹شاه جهان درسال  کهیهنگام

 عی وس ۀ احداث باغ بزرگ در ساح شهر کابل و   یسرسبز داشت دراعمار و  اری ثروت که دراخت  قدرت و  ن از مردا ی . علمقررنمود

 خانه  کای بازار ر یال یسرچوک متصل مسجد پل خشت  و  یپل خشت  ی باال در مشهور را ۀرچارچت ی و تعم حمام با،ی ز ی ها یآباد با

 قتل  ی بخاطر انتقام جوئ  ۱۸۴۲نهاد، چارچته درسال  ءبنا رفت،ی وفروش وتجارت مردم کابل به شمارم د ی مرکزخر نی بزرگتر که

 . سوختانده شد سهای ازطرف انگل مکناتن

 . از محالت معروف کابل آن زمان بود یکی  باغ ها قرار داشت و انی ن درممردای عل باغ گذر

 ی برا  ،مردان خان اعمار نموده بود یکه عل ی از قندهار به کابل، سرداران و شاهزادگان درجوار خانه ها تختی از انتقال پا پس

 . معروف شد  ( مردانی باغ عل)احداث کردند که به همان نام  ی منازل خود

 ، شرق یوندی دوم جاده م ۀ حص  ،از طرف شمال پل قلعه محمود خان و یال ی ابل قرار دارد که ازپل خشت ک ی ای جنوب در  در گذر نی ا

 داشتند چون قصاب  تی که بطرف شرق چارچته موقع یمردان کوچه ها وگذرها  یگذرباغ عل دارد. ت ی موقع دگاهی مسجد ع آن

 یمحمدزائ  کاخانه،کوچهی سر حوض ر و  کاخانه ی ر ، بازارچوک انی پا ،یفروش ا ی ، کوچه چرمگرها، کوچه نداف ها، بور کوچه 

 . رابه هم وصل نموده بود  دگاهی وعقب مسجدع  نی رقمرالدی م کوچه  و ها

به هم ارتباط داده شده که درگذشته   یدوگذر توسط پل نی ا. قراردارد  مردانی باغ عل مقابل گذر و  ای در گر ی د کنار در  یمرادخان  گذر

 )ی گ سهی پ  ک ی )پل بنام پل  نی سبب ا نی بهم و  شدی همان زمان گرفته م جی را  (پول  ک ی ) سه ی پ  کی عبور ومرورهرشخص  یبرا ها

 . شدی م ادی 

 حمام   درداخل گذر کردی برج برق نظرت راجلب م و  یدواخانه عباس ی شدی م مردانی باغ عل داخل گذر  ی گ سهی پ  ک ی ازپل  یوقت 

 ن بود، توجه را ی مز نی سنگ  یها  حلقه ای  ر ی نجز شده و  یکندن کار ی که خانه ها با دروازه ها  دهی سرپوش ی داالن ها ها و وکوچه

 . تَجل داش اد ی ز یقفس ها  و  کردی م یگبنام کاکه چوچه زند ی بود که شخص  یکی کوچه بار  یفروش  ای . در راه بورکردی م جلب 

 ی محوطه ها و  ، یچرم گر ی دکان ها ،یترکار ،یینانوا ،یبقال یمردم دکان ها ات ی رفع ضرور  یبرا  مردانی باغ عل گذر داخل در

 . موجود بود ردکانهای چوپان وسا ی حاج  نظر و فهی ، کباب چوپان خل یوذغال فروش چوب 

 " گل  نی شر  و رآغای " ش  یها  پی هم کوچه بودن وپرنس  وه ی مردان هم، ش یکابل منجمله درباغ عل یگذر ها کوچه ها و  درهمه

 چشم به  وقت پراندن کفترها  در ای  ی ، کاغذپران باز یازگوشه وکنار بام ها هنگام بام خواب  نکهی پسران جوان باا شدی م مراعات

 آن  بود که زنده از  یخوش م ار ی بس شد،ی کوچه م می " خدا ناخواسته " داخل حر ی ا گانهی اگر شخص ب  یانداختند ول یم گری کدی 

 . دی برا کوچه 
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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
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