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6 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 22/01/2019         دوکتور محمد ظاهر عزیز

 وارــــــدی

 
وازۀ شهر تأریخی کابل رو حالت زار امروز دیوار های کوه های آسمایی و شیردتعمیر شرح تأریخی  ،مراد از دیوار

دان و استاسودمند  نهایت ، به مقاالتتحریربه منظور تکمیل این  .قرار دارندکه با تأسف در حال ویرانی کامل  است

  مراجعه گردیده است.نیز  اندکه بر دیوار های کابل نوشته  نویسندگان صاحبقدر

)دیوار( مرحوم استاد محمد عثمان صدقی،  هموطنان را به شعر عالی ، توجهکه هدف اصلی این نوشته است در ختم،

عنوان  ،عالی مقام، جلب می نمایم و به همین منظور عنوان این مقاله را "دیوار" نویسنده، شاعر، مؤرخ و دیپلومات

 انتخاب نموده ام. شعر زیبای مرحوم صدقی

وجهی با بی ت د،نبه حساب می رو  أریخی شهر باستانی کابلاثر مهم ت و نددیوار های حفاظتی استکه  دیوار های کابل

و هر سال بخشی از آنچه و آنهم  مطلق قرار دارندو نابودی  حال ویرانیدر وزارت اطالعات و فرهنگ و بلدیۀ کابل 

 مانده، نابود می گردند.باقی  ی کهاندک

در  ،استیالی مسلمانان عرب بر کابلقدامت تأریخی بیش از یکهزار و پنجصد سال را دارند و قبل از  این دیوار ها 

قرن پنجم میالدی به منظور حفاظت شهر کابل در باالی کوه های آسمایی و شیردروازه توسط کابل شاهان که از 

  بقایای کوشانی های کوچک بودند، ساخته شده است.
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 6از 2

 ( کاول )و  ( کابول ) نام این شهر را قید شده است. ( کابل) در ادبیات قدیم دری و اوستایی نام پایتخت امروز ما 

 نیز ثبت شده است. ( کارورا )و  (کابورا) نیز یاد کرده اند. همچنان در آثار بعضی مؤرخین یونانی 

 یا رتبیل شاهانسلسلۀ کابل شاهان که بعدتر از طرف غرب کشور به افغانستان حمله بردند، در زمان ظهور اسالم 

و حوالی زیبای این شهر قدیم در شهر تأریخی کابل  ،کوشانی های کوچک بودند -آریایی   باز ماند گا نکه از 

بیدادگری  بود وبیدادگر و سفاکی  شاهزنبیل شاه یا زنبورک شاه نام داشت که  ،یکی از این سلسله حکمروایی داشتند.

دورادور شهر  دیوار محکم و متینی به زور و جبر عظیمی د. این شاه خواستمیداننضحاک  به ظلم و سفاکی او را

 .در امان باشد انشآباد کند تا از هجوم دشمن

در زمان اشاعه دین اسالم، در حالیکه مدنیت های پیشینه ومذاهب باشندگان کابل تا اندازه زیادی ازمیان برداشته 

 .شدند، دیوارها منحیث نماد مدنیت گذشته تاریخ کابل باقی ماند

بابر در این منطقه تسلط ظهیر الدین محمد کابل، شاه صاحب قدرتی، بنام  بعد از سالهای زیادی از تعمیر دیوار های

یافت و پایتخت خود را کابل انتخاب نمود. بابر شاه که بعدتر تا هند موفقانه لشکر کشی نمود با آنکه کابل را خیلی 

م در آگره وفات نمود. 1۵۳0دسامبر  2۶دوست داشت در انجام پایتخت خود را از کابل به آگره انتقال داد. بابر در 

ۀ موسوم به )نور افشان( به خاک سپردند، اما در زمان شاه جهان استخوانهای او اول جسد بابر را در جمنه در باغچ

به کابل و زیبایی طبیعی این شهر تأریخی عالقۀ شدید داشت، و به احتمال زیاد به  را به کابل منتقل ساختند. بابر

 ی او را به کابل، شهر و طبیعتی که خیلی دوست داشت در باغی نزدیک دیوار های کابلتوصیۀ خودش، استخوان ها

 ود، دفن کردند. در زمان بابر شاهباغ بابر( که در نزدیک کوه و دیوار شهر کابل با زیبایی خاصی ساخته شده ب)

های کوهای آسمایی و شیردروازه کوه ها ساخته شده اند. بابر شاه دیواره ن ابادی های شهر کابل در نزدیکی بیشتری

 .را نهایت دوست داشت و در محافلی که او خود برپا می نمود، همیش از عظمت دیوار ها تعریف می کرد

 به زبانهای ترکی و دری شعرمی گفت. اینک یکی از نمونه های شعر او:  بابر 

 وروز و بهار و می و دلبری خوشستـن)

 نیست( بابر به عیش کوش که عالم دوباره

امپراتوری بزرگی را تشکیل داد، با م در قندهار بر تخت سلطنت نشست و  1۷۴۷زمانی که احمد شاه درانی در سنه 

حفظ پایتخت افغانستان در قندهار در زمان سلطنت خودش، به محمد جان خان پوپلزایی که حکمران کابل مقرر شده 

دروازه های کابل بازسازی و نگهداری شوند. چونکه دیوار  بود، هدایت داد تا دیوار های آسمایی و شیردروازه و

های حصار کابل در اثر حوادث سالهای درازی آسیب زیاد دیده بودند و نیز برای دفاع کابل از خطرات بعدی ایجاب 

ز هجری شمسی عالوه ا11۶۶می کرد دیوار ها ترمیم گردند، به امر احمد شاه بابا، محمد جان خان پوپلزایی در سنۀ 

احداث یک دیوار بزرگ دیگری را نیز که دورادور شهرکابل را ترمیم دیوار های کوه های آسمایی و شیردروازه 

است، یک ضلع دیوار  فرابگیرد، شروع به کار نمود و طوریکه حافظ نورمحمد نویسنده و مؤرخ معروف وطن نوشته

سرای و ضلع دیگر حد سالمخانهٔ خاص و باالی  مذکور حد ماشین خانه اندرابی را در بر گرفته تا اخیر گلستان



  
 

 

 6از ۳

رسد، و قسمت دیگر آن از حوالی چنداول عبور نموده و  زیارت بابه کیدانی را عبور نموده تا دروازه الهوری می

        گردید.                                                                              در حدود ماشین خانه تمام می

هجری قمری از قندهار به  119۵بعد ازآنکه پسر احمد شاه بابای درانی، تیمور شاه پاد شاه شد، پایتخت را در سال 

کابل انتقال داد و از آن تاریخ تا امروز کابل مرکز و پایتخت افغانستان است. در زمان سلطنت تیمور شاه کابل به 

های کابل و باالحصار رونق گرفت و تعمیر های مجللی در پایتخت  صفت پایتخت و همچنان دیوار ها و دروازه

 افغانستان تعمیر گردید.                                                 

دیوار های آسمایی و شیردروازه را، دروازه های خاص کابل همراهی می نمود به نام های ذیل: دروازۀ چرمگران 

 نام دروازۀ شاه شهید شهرت یافت. در سمت غربی باالحصار دروازۀ نقارهعدها به در سمت مشرقی باالحصار كه ب

شد. و دروازۀ دیگری كه آنهم در سمت شرقی خانه وجود داشت كه از آن نقاره یا دهل در اوقات معینه نواخته می

موقعیت داشت. دروازۀ  سوی شیردروازهتر بود، به  نام دروازۀ كاشی، دروازۀ چوبی كه كوچكباالحصار بود به 

 همان نام شهرت داشت و دروازه قندهار كه در ساحۀ دهمزنگ موقعیت داشت. طرف گذرگاه بود كه بهدیگری به 

دیوار های کوه های آسمایی و شیردروازه و آنچه از این دیوار ها باقی مانده اند، بارز ترین اثر تأریخی پایتخت 

افغانستان است که در اثر بی توجهی وزارت اطالعات و فرهنگ و بلدیۀ کابل، خاصتاً وزرای اطالعات و فرهنگ 

ر به همین منوال بی توجهی دوام کند، اثری جز در و مسؤوالن بلدیۀ کابل در حال نابودی مطق قرار دارند و اگ

صفحات تأریخ از دیوار ها باقی نخواهند ماند. این منابع مسؤول که شخصیت فرهنگی نهایت کمی دارند، در ترمیم و 

باز سازی دیوار های کابل کوچکترین اقدام نکردند و گذاشتند که دیوار ها ویران شوند و زمین های اطراف دیوار ها 

 طرف مردم غصب گردند. از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وزرای اطالعات و فرهنگ و مسؤوالن بلدیۀ کابل کوچکترین شخصیت فرهنگی و دانش مسلکی در بارۀ اهمیت اگر 

م تا امروز  2002نگهداشت دیوار های کوه های آسمایی و شیردروازه میداشتند، بعد از تأسیس دولت مؤقت در سال 
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 6از 4

اقدامات جدی بر باز سازی و نگهداشت این نماد تأریخی کابل که اهمیت تأریخی آن وابسته به همه مردم افغانستان 

 است، می نمودند.

بر میگردم بر تعمیر دیوار های کابل در زمان کابل شاهان: گفته شد که سلسلۀ کابل شاهان که از بقایای کوشانی های 

کابل و حوالی زیبای آن حکمروایی داشتند. یکی از شاهان این سلسه زنبیل شاه یا به گفتۀ کوچک بودند، در شهر 

عوام زنبورک شاه نام داشت که در ظلم  و بیدادگری بر شهریان کابل شهرت داشت. او تصمیم گرفت دیوار محکم 

ن و مردان شهر به زور، جبر و حفاظتی دورادور شهر آباد نماید تا از تهاجم دشمن در امان باشد. به حکم او جوانا

اکراه گماشته شدند تا در تحت نظارت کار فرمایان ظالم تر از زنبورک شاه به زودترین زمان دیوار های حفاظتی 

 دورادور شهر را تمام نمایند.

 بخش باقی ماندۀ این داستان دلچسپ را که در شعر زیبای استاد محمد عثمان صدقی با مقبولی و قدرت ادبی خاصی

 تعریف گردیده به دوستداران شهر کابل تقدیم می نمایم: اینک شعر زیبای مرحوم استاد محمد عثمان صدقی:

 

 دیــــــوار
 ن بکابلستان      بود پادشهی ز نسل کوشانـدر عهــد که

 با دور زمانه در کشاکش      در صحنۀ زنــدگی مشـوش

 نـظام شـان پریشان ان      گـردیدهۀ یفتلی و سامــاز فتــن

 ر نجات شهر کـابل      کـردنـد بـسـی بـسـی تأمــلـاز به

 رح دگـری بکـار بستـنـدـور بر نشستند      طـامـ اربـاب

 ه حصار میتوان کردـگفتند که کار میتوان کرد      کابل ب

 ا کــار کننـد گــاه و بیـگاهـت      وی شاهس سخت از آمد و امر

 رد و بزرگ کـار بایدـتـــا حصـــار بـر سر آید      بر خ

 در کار هزار هزار بـاید      با ضربه و زور کــار باید

 هر کس که نمود سستی در کار

 بــگـذاریــدش بــه الی دیـــوار

 دیوار بفرق کوه کشاندند     خون از دل شهریان چکاندند



  
 

 

 6از 5

 به ظلم جان سپردند شصدها      مردندصدهاش بخون تپیده 

 ه آن ستــمگاردادنــد خـبــر بـ     نزدیک چو گشت کار دیوار

 تــا کـار چه گونه بر سر آمد ه کوه برآمد    حشم ب خیل با

 فــرعون صفت بــکار گردید  ار را نـور دید   او ساحۀ ک

 دخــتر نـه که ماه پیـکری را  د دختری را   در جمله بدیـ

 ر سر گل روی شتـابانـگل ب  اوستادان     همچو گل کار در

 آن گرد ز روی ماه شـوید و  جوید     النزدیک بشد که ح

 ـظارستن چه انتز وار زـدی      کارست؟کاین دختر و کار گل چ

 رده انداختـدختـر چـو بـدیـد پـ

 روی چو قمر نهان ازو ساخت

 ردـآهنگ سـخن بسوی او ک      شاه آمد و رو بروی او کرد

 چه برنهادی؟ از رسم نو این      چون شد که بکار گل فتادی؟

 بجان برابری هست محبوب      برادری هستگفتـا که مرا 

 نه بــر سر مــافتـاده وظیـف  ن    ـدامــاد شـــده بـرادر م

 داربــکام دلــتــا او بــرسـد   ار    امروز بـجای او کنم ک

 وشیدم و تو روی پـــآممن       شه گفت چرا بمن نجوشی

 ه بر سر ناز؟ـبا پادشه از چ     گر تو رو باز همه کار با این

 سنگ گردست خاک و از گل ونی      است مرد من ز حجاب گفتا که

 رو گـرفتمـزان چادر خود ف      تو مردی و از تو رو گرفتم

 م تـــو اسیــرندـلـقۀ ظـدر حل  ه حقیرند   هم کارگراناین 

 و در خونـیک ت بنشسته همه ز  بیرون     نه یک، از شمار بنگر

 گه زنده نــهی بــه الی دیــوار  ـری به پـای دیوار    گـه سر بب

 زم و نی غیرتی در ایشانـنی ع  ان    نی مردی و همتی در ایش

 مستـــوجــب ظلم بــیــکرانـنـد  گرانـنـد    تـــا بــار کش ستــمـ

 در حکم زن و بــنـام مردنــد  و گـردند     ان بشما رخـاکاین



  
 

 

 6از 6

 خوار شان دار د همیشهـخوارن کار شان دار     با جبر و ستم ب

 ر شان کندرمانده کن و فقیـ      ا حقیر شـان کنهر لحظه بی

 زیــنان نــبــود امیــد هـرگــز

 زنــگی نــشود سفیــد هـرگـز

 اشاککه زد آتشی بخـ گوییاین گفته و تفی فگند بر خاک     

 خروشید طوفان شد و بحرشخون در دل کارگر بــجوشیـد     

 اهسر رشتـۀ ظلم گشت کوتـ ر شـاه    یک مـوج فتــاد بـر سـ

 تابیر بـرون شـد آفـاز ابـــدر شـــهر فتـــاد انـــقـالبـــی      

 زیـدنـداز حــلقــۀ بـندگی رهیدند      آزادی و زنـدگی گـ

 حـرفـی کــه ز ســوز دل بــرایـد

 داغ ستـــم از جــهــان ســتـــایــد

 

 

این بود داستان رهایی شهریان کابل از ظلم که توسط دختر شجاع کابلی رهبری می شد و در انجام مردم از ظلم و 

ن به نشده است. م های نویسندگان ذکر انبیدادگری زنبورک شاه نجات یافتند. نام این دختر شجاع و قشنگ در داست

کنم و از غیرت او که علیه ظلم بر مردم و کشتار شان با )جوان زنی( اقدام  ماه رو، نام )زیبا( را اعطا می آن دختر

 نمود، با حرمت تقدیر و توصیف می نمایم. 

و دامن  ا نمایندشد، انقالبی بر پ ظالمان، دزدان و فاسدان باید بدانند که صبر و حوصلۀ مردم حدی دارد و وقتی لبریز

ند از میان بر میدارند و حق خود رعدی، دزدی و رسوایی های بی شماظلم، خانه سوزی، فقر و گرسنگی را که زادۀ ت

 ست دوباره بدست می آورند. مردم ا را که از

 دـم گشتۀ زاهـد خـر قـن ز تزویـمـمشو ای"

 "ز تیر در پرواز می بینم کمانش راکه پیش ا

 

 تذکر: 
مطالعه کنند، می توانند با را این نویسنده  ی ازو مطالب دیگر نبشته هادگان محترم متمایل باشند که خواننهرگاه 

 رهنمائی شوند!" شان به فهرست "آرشیف ،نویسنده در صفحۀ مقاالت عکس اجرای "کلیک" بر


