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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  

  

 ۲۷/۰۶/۲۰۲۲ یمی رح ابیره فیحن: گرد آورنده:

 در  (!ی کیاوزب ی)قابل  هیوجه تسم ای ی کیازب یفلسفه قابل
 قاموس کبیر افغانستان

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 خورشیدی( نخستین لویه جرگهٔ دوره امانیه به اشتراک نمایندگان ملت ازاقصای کشور1301عیسوی )۱۹۲۴در سال  
مرکز اعزام ه  نایب الحکومت میمنه ب نماینده از نفر  ۲مدارک مستند تاریخی   شواهد و گردید. دراین دوره قرار دایر

 .شدند. یکی ازآنان میرزا توره قل خان کوهی و دیگری خانم محمد امین قیصاری بود

 .میرزا توره قل خان با معیت پنج الی ده نفر از نزدیکان و بستگان خویش رهسپار کابل گردید

 .ن به کابل  شش ماه تمام با اسپ منزل میزدنددران زمان برای رسید

میرزا توره قلخان کوهی وهمراهانش با مواصلت به کابل در آنجا اقامت گزیده و رابطه نزدیکی با امیر امان هللا خان  
 .برقرار می کنند

تناول غذاهای    دراین جریان روزی سخن ازغذاها و خوردنیهای مردم ترکستان و میمنه سخن به میان میاید و امیر میل
نماید، میرزا توره قل خان آشپز خانواده گی خود را بنام)قابل( که از میمنه باخود آورده است، فرا می   اوزبیکی رامی

خواند تا )پلو اوزبیکی( مزه داری به امیر بپزد. تا این وقت درکابل و مناطق دیگر هیچ کسی با نام)پلو اوزبیکی( آشنا  
ت پخت این آشپز میمنه گی )قابل بای( خوشش آمده ویرا در قصر خویش استخدام می کند و  نبود. امان هللا خان ازدس

 .میالدی( برای وی آشپزی می کند1308قابل بای تا آخرین روزهای حاکمیت امیر امان هللا خان)

تن به ترکستان  پس از آغاز هرج و مرج و ظهور حبیب هللا کلکانی، قابل بای از ترس جان از قصر فرار می کند. چون رف
مخاطره انگیز است، قابل بای در کابل بیکار می ماند به کمک دوستان کابلی خود، رستوران کوچک اوزبیک پلو را در  
بازار کهنه کابل، نزدیک مسجد پل خشتی باز نموده و این غذای اصیل ترکی را رواج میدهد. دراین وقت غذای وی)بنام 

شود. با گذشت زمان کار و بار وی رونق گرفته و کسان دیگری پیدا می شوند   اوزبیک پلو( دربین کابلیان مشهورمی
رفته آنقدر مشهور میشود که این غذا با نام وی گره خورده بنام )قابلی( -که )قابلی پلو اوزبیکی( می پزند. قابل بای رفته

ز به امراض نژادپرستی، زبان پرستی و  آن زمان افغانها مانند امرو در   باید عرض شود کهیا )قابلی پلو( مشهور می شود.  

نمایند. اینکه امروز به عوض »قابلی« کابلی هم گفته   تحریف و جعلقوم گرایی آغشته نبودند که چیزی را به محل و قوم خود  

میشود، دلیل خاص خود را دارد و آن هم اینست که در زبان های با منشاء التین حرف »ق« وجود ندارد وآنرا با »ک« تلفظ  

ی« میگفتند که آهسته  میشود. افغانها مهماننواز برای دوستان و همکاران خارجی خود »قابلی« آماده میکردند و آنها  بدان »کابل

 آهسته در افغانستان و در خارج به اسم مرکب »کابلی پلو« مشهور شد.
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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

 

 

 .قابل بای تا دوران حکومت ظاهرشاه نیز همین شغل خود را دوام مي دهد 

درسطح   اوزبیکی  غذای  این  کننده  ترویج  بوده  دربار  در  امروز  ترکستان  از  ماهر  آشپز  نخستین  اینکه  برعالوه  وی 
ت، درعین حال اساسگذار نخستین رستوران تیپ اوزبیکی درسطح کشور نیز می باشد که این غذا را به شکل  کشوراس

 .یک غذای معروف درسطح مملکت، معرفی نمود
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