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 01/10/2017        احسان هللا مایار
 

 ننگرهار امروز وباستان نهار گیادی از نن
 

ی توانای مصطفی عمر زجوان و در این اواخر در سایت ملی "آریانا افغانستان آنالین" دو مقالی بس زیبا به قلم 

با زیبائی های خاص و تنظیم گذشتۀ معمور قندهار" نشر شده که الحق همیشه بهار و  -زیر عنوان " ننگرهار

 به آن میهن عالقه و محبت دارند در ذهن شان خاطرات گذشته را احیاء می کند.که فوتو های بی همتا کسانی را 

ته بوده و در نظر دیدن فوتو های ناصبه در آن انگیزۀ اصلی این نوشهای تذکار شده و  از نظر گذشتاندن نوشته

 فرزند گرانمایۀ افغان محمود طرزی در سراج االخبار توسعه دهم.است تا این سلسله را با نوشته های 

 قبل ضمن جستجوی ُکتب و رساله های افغانی در یک کتاب فروشی شهر کهنۀ دهلی  به خاطر دارم که چند دهه

 

آنرا ابتیاع در قیمت عد از چانه زدن زیاد بکلکسیون سال دوم نشرات "سراج االخبار" نظرم را جلب نمود و 

گذاشتم و یکی دو بار در البالی آن مرور نمودم لیک مورد نقد و استفاده از آن قرار نمودم و در کتابخانۀ کوچکم 

 نگرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ممنون از آقای عمرزی و از نوشته های وی که دوباره بنده را به یاد آن کلکسیون کشانید و امروز خوشنودم که 

 دو عالقمنازدیاد معلومات خوانندگان گرامی در  تا بتوانم با این توشۀ ناببعضی نوشته های آنرا اقتباس نموده 

 بیافزایم.
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صفحۀ اول تی از مقسذیل از همین شماره ایکه نوشتۀ 

آنرا از نظر می گزرانید اقتباس گردیده و گزارشاتی از 

باغ شاهی جالل آباد به قلم توانای فرزند فرهیخته و پدر 

مطبوعات افغانستان، محمود طرزی، در آن بیش از صد سال قبل رقم گردیده که در این هنگام با نوشتۀ عمرزی 

 خوب می چسپد. 

ت ما روی این کرۀ خاکی سپری می کنیم یک دنیای عجیب و محیر العقول برای نسل ما که در اواخر مدت اقام

ای هرا به عقب گداشته ایم و در طول این عمر شاهد چندین بنابر گفتۀ عامیانه پادشاه گردشی ها بوده و از کوره 

یک خوب می آتشین و تباه کننده آن سالمت بر آمده ایم. البته این سالمت بر آمدن را به خود محدود می کنم و ل

من طالع زنده بر آمدن را نداشتند و با یادگار گذاشتن نام و یا بی نام ازاین و دانم که صد ها هزار انسان مانند تو 

 جهان با هزاران آرزو و امید زیر خاک شده اند.

از آن م به باغ شاهی جالل آباد که با ُدر سفته های طرزی می سپاریم بر می گردیاین قصه را به فردای دیگر 

 یاد می کنیم.

کاردیست که عمرزی از آن استفاده نموده و  عکس سیاه و سفید در سراج االخبار نشر شده و عکس رنگه پوست

 در نوشتۀ خود چشم بینندگان را روشن گردانیده است. 

. در عالم متوجه شدم که عکس رنگه توسط آقای خالد زی به دسترس عام گذاشته شده استضمن تنسیق عکس ها 

ناشناسی دست احترام به خالد زی دراز نموده امید مؤفقیت بیشتر شان را در راه احیای مجدد و انتشار ارزش 

 های واالی افغانستان تمنا می کنم. 

 و اینک باآلخره بر می گردم به نوشتۀ واالی طرزی که در باره چنین می نگارد:

ت که همۀ اراضی این آغاز نوشته با والیت سمت مشرقی اس... یک سطر اول نسبت فرسودگی خوانا نیست "

هت جکیلومتر ب 135نهار( می گویند. مرکز عمومیء این والیت شهر معروف )جالل آباد( است که والیت را )ننگ

شرقیء پایتخت کابل واقع شده، و شهر پیشاور نیز به همین قدر مسافه به سوی شرقیء جالل آباد می باشد که به 

 )جالل آباد( در وسط راه کابل و پیشاور کاین است. این صورت

)نهر کابل( در میان این هیئت عمومیء این والیت عبارت از یک وادی بسیار منبت و سبز و خرم ایست که 

هت غرب به شرق مانند شه رگ حیاتی جریان دارد. اراضیء این والیت شماالً به کوه های چترال و وادی از ج

ور، و مهمند تا به آنک غرباً با کوه های ها سفید کوه، شرقاً با کوه ها و دره های خیبر، و باجکافرستان و جنوباً ب
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هوای جهت های شمالیء این والیت سرد است، ولی هوای عمومیء آن . اگرچه تگاب، و کابل محدود شده است

 گرم و معتدل می باشد.

ای مهیب و پر جنگلی را این والیت هدره های عجیب و غریب، و وادی های بسیار لطیف و ظریف، و کوه 

آباد می گذرد دیگر آب های  لنهار و از نزدیکی جالگشد. غیر از نهر جسیم کابل که از وسط ننامالک می ب

و کنر، و تیکری وغیره می از چترال،  نمتعددی نیز این سر زمین را اروا و اسقا می کند که معروف ترین آنا

باشد. همۀ این آب ها با نهر کابل آمیخته از دره های مخوف مهمند و باجهور افغانستان گذشته با نهر اتک می 

 آمیزد.

غیره مزروع و معمور و گندم و جواری و نیشکر، و پنبه،وادی های واسع و فراخ این والیت به زراعت برنج، و 

وجود است. کان یاقوت بسیار ای شمال و جنوب این والیت مهاست. جنگل های بسیار مفید و توانگری در سمت 

مار معمور و پر سور، و اهین والیت می باشد. وادیء لقمان و کنر، و باجنیز در منطقۀ هم دلک(گجمشهور )

ر می باشد. درین دره ها و وادیها اقوام و قبایل )خوانا ه از نفوس پُ نفوس وادی هائیست که خواه از زراعت و خوا

 نیست(...و دلهای ناظرین را بلطافت منظر، و ظرافت پیکر درخشنده گی و سرور می بخشد.

باشد از چنان باغها و عمارتهای شمرده می شود که نادر االمثال  ه )باغ شاهی( میمثالً باغ و عمارتی که مسمی ب

است. این باغ تقریباً ده پانزده جریب زمین یک مسافۀ را در بر دارد که عمارت بسیار خوشنمای آن در مرتبۀ 

مرتفع یک بر دیگر  همۀ باغ بر پنج مرتبه ه دیده شود.م(. )عکس رنگن باغ بنیاد یافته استنخستین و قسم اولی

روری بنظر جلوه می دهد. از ت مخصوصۀ روح پدیگر، و یک لطاف یب یافته که هر مرتبۀ آن یک منظرۀترت

شاهی چون داخل شویم یک سرک مستقیم بسیار با صفای که از دو باغ عالیء  سمت شمالیءۀ بزرگ درواز

را به  ، و سرو های برجستۀ بهم برابر در بر گرفته شده مابسیار لطیف المنظرچمن گلکاریء  قطعه وبا د طرف

حصر از آثار های تعمیریۀ خاقان  عمارت پر شکوه و خوش رونق شاهی می رساند. این قصر سعادتپیش زینۀ 

جنت مکین اعلیحضرت )ضیاء الملة والدین( است که در متانت و جسامت و رونق و شکوه همه صفات معماری 

ا حایز است. داالن عظیم وسطیء آن که در زیر یک قبۀ بسیار جسیم و عالیء می باشد تقریباً پنجصد چوکی ر

های فیل پایه دار دایراً مکمل، و برنده  اوتاقهای متعدد اطراف آن نیز خیلیرا استیعاب می نماید. دایره ها و 

 مادار آن نیز یک رونق و شکوه بی اندازه به این قصر سعادت حصر بخشیده است.

الدین( مد هللا ظله فی مراحم خصال مقدس ما اعلیحضرت )سراج االملة وآمال  ترقی پادشاهسمات دذات شوکت

که در  و ترقیخواه با علم و فن می باشند از آنرو اصالحات تعمیریۀاه تجدد گطبیعت آ پادشاهون یک العالمین چ

قصر و باغ موصوف به قواعد هندسۀ معماری بکار برده اند الحق که سزاوار هزاران تحسین و تمجید است، بی 

بعضی عالوه ها، و تنظیماتی در آن به خرج غییری حاصل آید چیزی ت یئت اصلی و بنای اساسیء آنآنکه به ه

اول چه بود و حاال چه  د کهنبخوبی درک میکنبا خبر  رفته که فرق محسنات آنرا ارباب نظر، و از فن معماری

 شد! 

به حال امروزیء آن نمی ماند. طرز معیشت و سکونت  ن هاار انستیشدر تجدد و نویست! حال بیست سال پ دنیا

بخیال و  کسیاین را  در ینجاهیچ مناسبتی نمی گیرد. مثالً بیست سال پیش  حقال سابق با و مشوار و حرکت

شود و یا آنکه بعد از خوردن  هخاطر خود نمی آورد که طعام بر روی میز و بر کرسی و با کارد و پنجه خورد

شسته شود. علی الخصوص اگر کسی سر و ریش خود را با صابون در سابق می شست طعام دست با صابون 
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زمان تبدل می کند، زمانۀ اول حکم تقویم پارینه را می گیرد، ل آنکه اعیب بسیار بزرگی شمرده می شد. حیک 

زه گیء قدم می یک تجدد تاه معیشت و زندگانیء انسانها نیز تابع تبدالت مدنیۀ زمانه گردیده از حال کهنگی ب

فت، نظافت می طلبد، در زمانیکه اکه ظرافت، لطت سرعنای دلفریب نظر ربائیچنان یک شاهد  نهد. ترقی و تمدن

یک داالن، هم برای نشستن، و هم برای طعام خوردن، و هم برای خوابیدن کفایت می کرد، در اینوقت نه تنها 

، و پیانو نوازی و غیره ت کشییشو، و دریشی و سگر برای این سه چیز که بیان شد بلکه برای وضو و شست و

 بیست و یکم از وجود آن ها چارۀ ندارد.ین این عصر ایی کار می آید که یک عمارت متمدنجداگانه اوتاق ه

ر عمارت پادشاه ترقی پرور مدنیت گستر مقدس ما اصالحات و تنظیمات دوای این است که ذات اعلیحضرت

نان یک هیئت چه عالی ب قی عمارترتیب و تنظیم فرموده جبهۀ سمت مشراین نقاط نظر ت عالیء باغ شاهی را از

ظریف دلکشی تحویل یافته که از نظارۀ ان دل ها را یک مسرت و فرحت بی اندازه حاصل می شود. داالن عالی 

ویء ذات  هندسهنقشه از روی  ء موصوفیجدیدی که به این سمت عمارت عالشان بسیار با تکلف و مزین 

 اعلیحضرت همایونی ملحق گردیده همۀ لطافت ها و ظرافت ها را در بر دارد.

یک ه حاال ما یک قدری از شکل و هیئت عمومیء این باغ ارم مثال بیان می نمائیم: گفته بودیم که این باغ ب

فته است. مرتبۀ اول آن همین است که از دروازۀ سمت شمال داخل می شویم، و اتشکیل ی به داریرتموضعیت 

ً در آخر این مرتبه می بینیم. جهت غربیء احاطۀ این مرتبۀ اول را دیوار عمارت عالیء موصوف را  تقریبا

محازی آن مسجد، وحمام، و اوتاق های مخصوصۀ خدمۀ معیت شاهانه موجود است، و یک ه بباغ که  ءغربی

که این نهر و اوتاق ها را صحنه های چمن های لطافت  شدای از پیش روی آن جاری می بنهر با صفای بزرگ

 پیرا از جبهۀ سمت غربیء عمارت شاهی تفریق نموده.

ن بنا یافته از دو جهت به احاطۀ مرتبۀ دویم فرود آمده می شود: ۀ که قصر سعادت حصر شاهی برآمیدانچ این از

مزینۀ عصر  عمیراتتکی از جهت جبهۀ شرقیء قصر همایونی سراسر از جنوبی، و ییکی از جهت جبهۀ 

جدیدیست که براصل عمارت افزوده شده  والدین است که عادتاً یک قصر بسیار دلفزای اعلیحضرت سراج الملة

عالیء شاهی از دو سرکچه های بسیار خوشنمای سنگچل فرش شدۀ مایل بر  عمارت یاست. ازین مواجهۀ شرق

مرتبۀ ه دو سرک .. بسیار با صفایی که از بغل حوض بسیار بزرگ مصفا تا با آخر این مرتبه محدود شده است ب

 می آئیم. دومین فرو

یست که ا نت و افتخار یگانۀ این مرتبۀ دویم شمرده میشود همانا حوض بسیار بزرگ مسطحچیزی که مدار زی

عبیر آمیز درخت های نارنج و مالته و غیره ل های ره های لطافت نمای آن با روایح گنظارۀ آب با صفا و فوا

قی یهای مرغان رنگارنگ موس ه، و یگان نغمهدرخت ها و گل های مخصوصۀ ممالک حاره و معتدله آمیخت

شاعر متفکر باریک بین را در یک با آن دمساز آمده حواس خمسۀ یک  آهنگ که مخصوص این منطقه است

نشان بر یک دراز چوکیء در یک وقت صبحدمی یا یک شب مهتابی نشسته باشد در  این بستان جنتوشۀ گ

و درخت، سرک های با صفای  گل رپُ خیال، غوطه خوار گرداب حیرت می گرداند. چمن های سماوات عالم 

خوش نزهت این مرتبه خیلی لطافت ها دارد، یک چوترۀ چوبیء بسیار مصنع خوشنما در یک گوشۀ این مرتبه 

 ه است.بنا یافته آرام چوکی های منتظم در هر هر طرف گلستان ها و سرک های این احاطۀ دوم گذاشته شد

می آئیم که این مرتبه نیز با سوم فرود مرتبۀ ه محاذیء سرک های اول به ازاین مرتبه نیز یاد و سرکچۀ مایل ب

برج نمای طبقه بر یر، و یک قوس های عالی گل ها، و انواع درختان خوش نمای همه گونه میوه های گرم س
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هزاران خارقه های لطافت، و زئین و تنظیم یافته، و در هر گوشۀ آن ای عطر بیز تانواع گل هنداله های قۀ کطب

 در هر بیشۀ آن صد ها مسرت و شطارت مندرج گشته است.

ها و  و درخت آن نیز دلکشی ر گلمیفرمائیم که لطافتهای چمن های پُ ازین مرتبه باز بهمان کیفیت بمرتبۀ چارم 

نظر ربائیها دارد. ولی ازین مرتبه یک منظرۀ بدیعۀ دیگر از مرتبۀ پنجم جلب انظار دقت ما را کرده همان دم 

ی خارقه نمایی خود را می یابیم که از نظارۀ ان بمرتبۀ پنجم فرو می آئیم. در اینجا در پیش یک منظرۀ با صفا

 در گرداب مسرت فرو می رویم.

 با صفای خوشگوارش سخن رانده شود قلم یک ناودانآب از یک کول، نی نی! یک بحیرۀ خوش منظرۀ که اگر 

شم بیننده را یک سرچشمۀ آبحیاتی ترکیب هیئتش نظر کرده شود چشمۀ چ آب رحمت می گردد و اگر بوضیعت و

 1329که در سنۀ  میسازد. این کول از مصنوعات طبیعی شنائیء ذات اعلیحضرت پادشاه دانای حقایق آگاه ماست

 به انجام رسانیده اند. آن اراده فرموده در ظرف چند ایام محدودیحفریات ه همت جهان قیمت همایون ب

آخریء باغ ارم سراغ را محدود داشته است. کول صنعیء به طبیعی  این کول خیلی فراخ و ممدود و همۀ مرتبۀ

طبیعیۀ آن هر صاحب طبیعت را افت های طحاویست که لجزیره را  شبیه و یک آباد یک باغ شاهیء جاللدنز

 معدلت قرین آن می سازد.تحسین خوان هزاران آفرین، به ربانیء 

عمر و اقبال و شوکت و اجالل  لوصیت به دعای خالی از ریاتمام خصمیمیت و کمال ه نیز بخبار افغانیه سراج اال

گشته از درگاه الهی جل اسمه نیاز میکند  سانمتبوع مقدس مراحم خصال خود رطب اللحامی معظم ترقی آمال و 

ای همه بالد و امصار جود مراحم آمود شاهانۀ شان شرف بخشاماکن صفا نثار به وکه تا سال های بیشمار این 

 جهان گردد. آمین.
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