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 ۶۲/11/۶۱1۲          رسول پویان

 تصویر عینی از شهر کابل
 (38و  38، 1۲31 ایه)سال

 بخش سوم
  کابل پوهنتونیا دانشگاه

ر ذابه گشت و گهنتون وپچندگاهی در صحن  به یاد دوران تحصیلشمسی  1۲۱1 در یکی از روزهای آفتابی سال
ها و  صنفیدر عالم رویا خود را در کنار هم نشستم.آن تنهای تنها درختان انبوه  ه  مشغول شدم و لحظاتی هم در سای

طرات روزگار جوانی، چون پردۀ سینما از جلو چشمان خسته ام گذشتند. به ا؛ یکایک از خیافتم دوستان دوران تحصیل
و استبداد پاک سوزیده بودند  به کام اژدهای جنگشمسی  1۲18ر یاد دوستان نامرادم که پس از کودتای هفتم ثو

  ات اشکی افشاندم؛ از این که خود را زنده مشاهده کردم به راستی متعجب شدم.قطر
کرد و  مغزم را منفجر میهای کور دوران جنگ داخلی  راکتها و نهیب وحشتناک  آن سو ترک صدای چکاچک گلوله

نمودند؛  میهای این دانشسرای آشنا برایم زمزمه  داستان دلخراش آن را برگ برگ درختان و سنگ سنگ ساختمان
شاهی را نیز از دل تاریخ  4۱دهۀ  سیاسی های خونین ولوژیک و کشاکشهای اید های پر غصۀ درگیری قصهآری! 

پند و  هستی سوز پیشینشود؛ دل بینایی هم نیست که از رخدادهای خونین و  شنیدم، تاریخی که هنوز تکرار می می
 فریاد پرسکوتنهیب خونین جگر و اندوهناک از  گذشته بسازد. اندرز گیرد و حال و آینده را بر مبنای نقد دانشورانۀ

بازان و فرهنگ ستیزان افتاده بودند، بیدار شدم و با خود   که در زیر دست و پای سیاست« پوهنتون»اصطالحات 
  رند؟!دا چه گناهی مظلوماصطالحات گفتم؛ این 

ایجاد تحصیالت  میالدی نخستین گام در راه 13۲1مطابق به  1۲11با تأسیس فاکولتۀ طب در سال از این که بگذریم، 
میالدی فاکولتۀ  134۲میالدی فاکولتۀ حقوق،  13۲3دنبال آن در سال ه برداشته شد. ب عالی عصری در افغانستان

فاکولته وجود  14تعداد ه )پوهنتون( کابل ب ال حاضر در دانشگاهح گردید. در حفاکولتۀ ادبیات افتتا 1344ساینس و 
 دارد:

 ،شرعیات، هنرهای زیبااقتصاد، زبان و ادبیات،  ،)مهندیسی(انجینری، اسیشن زمین وترنری سی،مساینس، فارفاکولتۀ 
 روانشناسی. ،رنالیزموژسیاسی، علوم اجتماعی،  ، حقوق و علومزراعت

آرام و باصفایی آن از نگاه جغرافیایی محیط مناسبی برای  ه  ابل موقعیت دارد. فضای سبز و ساحدانشگاه در غرب ک
ها و تشنجات نظامی، سیاسی و قومی آرام شود،  های پیاپی، خشونت ها، بحران محصالن فراهم کرده است. اگر نا امنی

 ا خواهد شد. فرصت خوبی برای تحصیالت عالی در کشور مهی
 

 فاکولتۀ اقتصاد    دانشگاهاز فضای سبز  ی اه گوشه          
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 دانشگاه کتابخانۀ

 

 

 

  کابلهای  کتابخانه
)سال ظاهرشاه تأسیس شده اند؛ مثل  کتابخانۀ عامهاعلیحضرت سلطنت  4۱های عمدۀ کابل بیشتر در دهۀ  کتابخانه
، کتابخانۀ دانشگاه)سال تأسیس شمسی 1۲43، کتابخانۀ اکادمی علوم)سال تأسیس اکادمی علوم شمسی 1۲18تأسیس 
و دوستداران علم و فرهنگ تحقیق مندان مطالعه و   ( و غیره؛ اما خدا بده کتابخوان. در این روزها عالقهشمسی1۲1۱

اقتصادی  یک طرف، بیکاری، فقر و مشکالت های جاری از ، ناامنی و خشونتطویل هایخیلی خیلی کم شده اند. جنگ
ب را ندارند. جوانان هم نان درهم پیچیده است که به راستی دل و دماغ مطالعه و خلوت با کتااز جانب دیگر مردم را چ

  ت و تکنولوژی جدید بیشتر رو آورده اند. به انترن
مراکز خوبی برای پوهنتون نه اکادمی علوم و از دلسردی عامه و غفلت جوانان که بگذریم، کتابخانۀ عامه، کتابخا

باشند. کتابخانۀ عامه در قلب شهر کابل قرار گرفته و یکی از مراکز عمدۀ کتب، مدارک و اسناد  میتحقیق مطالعه و 
شود. دروازۀ این گنجینۀ معنوی به روی عامۀ مردم )به خصوص محصالن، محققان و  کشور محسوب می  یمکتوب

 ن( باز است. نویسندگان افغانستا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عریضه نویسی در کابل
زا قلمان و کاتبان رادی از قدیم معروف بودند. برای مسو نویسان در جامعۀ افغانستان به سبب شیوع بی میرزایان و خط

خاطر لب نانی و ه نویسان مسکین ب ی ساخته اند؛ اما این عریضهخنده دار ، فکاهی و طنزهایچیره دست و ماهر دفاتر
   خورند.  کابل خاک افتو می در پیش روی والیت (جهت سیر کردن شکم زن و بچه)چارقرانی

دانند. عریضه نویسان هم  امال و انشای عریضه نویسی را نمیسوادی بیشتر باسوادان هم  عالوه بر شیوع بالی بی
کنند. عریضه نویسی در کابل  اری میاداری و قوانین جاری را یسودان و هم کم سوادان و باسوادان نا آشنا به امور  بی

امال و انشای کافی ندارند. از مجبوری و بیکاری به این  اج دارد. برخی از عریضه نویسان نیزو والیات هنوز رو
 اندازد. این کمره در  فوری نگاه کنید که آدم را به یاد دوران نوجوانی می به کمرۀ عکس  شغل رو آورده اند.
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 نویسان  عریضه

 

 

 

 

کند. زمزمه می نهای نسل امروزی کابل را در گوش وسطیویس به درستی داستان قرون ن ریضهمیرزاهای عکنار 
  

  های کابل هوتل
های محلی  تل پالزا و هوتلوهای سابق )مثل هوتل انترکانتی ننتل، ه تا پیش از سقوط طالبان در کابل همان هوتل

های عادی شبان را به صبحگاهان بخیه  ها و اتاق سماواری شهرنو و شهر کهنه( مشهور بودند. بیشتر مسافران در
سازی و تاالرسازی در کابل  تلوکردند. بعد از سقوط حکومت طالبان روند ه زدند و با پرداخت پول اندک گذاره می می

 توان های مشهور می های خارجی زیادی به وجود آمد. از هوتل های عصری و مدرن و مهمانخانه رونق گرفت و هوتل
  به هوتل ماریوت، هوتل سرینا، هوتل صافی لندمارک و هوتل انترکانتی ننتل سابق اشاره کرد.

 

 پالزاقدیمی  هوتل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  قصابی در کابل )گوشتفروشی(
 دارند می دنی تهیهو اقسام غذاهای لذیذ و خور  دارند. پولداران از گوشت انواع فراوانمردم افغانستان به گوشت عالقۀ 

جور کنند. مردم بینوا و مستمند با مقدار کم گوشت، کچالو، حبوبات و ترکاری شوربا  میرا بیشتر با برنج صرف  و آن
خورند. شوربا غذای لذیذ و ارزان است. به این حساب گوشت در افغانستان هم غذای  کنند و آن را با نان گندم می می

  باشد. ثروتمندان و هم غذای بینوایان می
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تواستند این  باشند. مردم در گذشته به سبب کارهای فیزیکی روزانه می گوسفندان افغانستان کته دنبه و پرچربی می
کار قدیم های تازه و قاق پرچربی  های چرب را هضم کنند؛ اما حاال اوضاع دگرگون شده است. هضم گوشت گوشت

های خانگی  های کشور کم است. گوشت مرغ بز و گوسالههای قلبی به همراه دارد. چربی گوشت  آسانی نیست. بیماری
های آفتزا به مالداری و زراعت  ما به راستی لذت دیگری دارد. در جریان جنگ طوالنی و ویرانگر و خشکسالی

 افغانستان آسیب زیادی وارد گردیده  و از تعداد مواشی بسی کاسته شده است. 

 پینه دوز ها                    در کابل گرم است ها بازار قصاب              

 
  دوزان کابل  پینه

های مشهور خراسانی نیز  برخی از عارفان و شخصیتنقل کنند که تاریخ بسیار طوالنی دارد. ما پینه دوزی در کشور 
پینه دوزان . آوردند و کف نان پاکی برای سیر کردن شکم به دست می ه این پیشه اشتغال داشتنددر روزگار پیشین ب

اندازند. این شغل تاهنوز  و کفی می لیکنند. ت زنند. دوره دوزی می و جال میکنند. رنگ  های مشتریان را ترمیم می کفش
زنند و  های کهنۀ خود را وصله می در کابل رونق دارد. مردم فقیر توان خریداری کفش نو را ندارند. تاکه بتوانند کفش

 کنند.  ترمیم می

های خود را رنگ بزنند و  کابل مجبور اند هر روز کفشپولدارا ن و افراد طبقۀ متوسط هم از شدت گرد و خاک شهر 
رس و های ب   است و اطفال غریب با تبره جال بدهند. به این دلیل در هر گوشه و کنار شهر کابل بساط پینه دوزان هموار

ر بیشتر نانی پیدا کنند. عالوه بر پینه دوزان حرفوی و سابقه دا لب گردند تا شاید پول رنگ کفش در همه جای شهر می
  جوانان و نوجوانان از فقر و بیکاری به پینه دوزی و دستفروشی مشغول شده اند.

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 ادامه دارد

mailto:maqalat@afghan-german.de

