
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Literary-Socia ادبی ــ اجتماعی

   
  وم انجنير خليل هللا معروفیدپل
         ٢٠١٧  می٩شھر پراگ ــ     

   

  کابل، آن کابل نبود
  )چارمقسمت (

 "گلھای پتونی" و  کوهسرِ    خانه ھای 

 معروف شده است؛ المانھا "شھر طالئی"با، که به نام اين قسمت را از پراگ می نويسم؛ از پراگ زي

کارل "پراگ به درجۀ اول نشان انگشتان .  نامندgolden Cityانگريزھا و   goldene Stadtآن را

 بود و قسمتھای بزرگ اروپا را ١را حمل می کند، که امپراتور المان و پادشاه بوھيميا Karl IV "چارم

عيسوی اولين پوھنتون المانی زبان اروپا را در ھمين ١٣۴٧در سال جزِء قلمرِو خود ساخته بود و 

ھنوز پل مشھور کارل، که چکھا آن را .  ياد می گردد٢"پوھنتون کارل"شھر بنياد نھاد، که به نام 

Karlův most ،يکی از آبدات جّذاب شھر است و محراق کشش توريستھا و سّياحان جھان می نامند.  

 شھر VAAZ ديدم، و آن زمانی بود، که در اکادمی عسکری ١٩۶٣ر سال شھر پراگ را بار اول د

اين . برنو مصروف تحصيل نظامی بودم؛ ضمن يک گروپ بزرگ ھشتاد نفری از محصالن افغان

سالھای مديد بعد از .  ادامه داشت١٩۶۴ تا جون ١٩۶١تحصيل سه سال را در بر گرفت و از جون 

ردو را ترک گفته و در برلين غرب رحل اقامت افگنده و آن، که عسکری  و مسکری و اردو و مُ 

در پوھنتون تخنيکی برلين، گشتم، باربار با خانم و فرزند اولم، ) انجنيری(مصروف تحصيل اکادميک 

اميد است، روزی زمينه پيدا . به پراگ سفر کرده و ازين شھر افسانه ئی خاطره ھا اندوخته می رفتم

و مردمش مفصالً بنگارم و روزگار پنجاه و پنج سال پيش اين سامان شود، تا در مورد سرزمين چک 

                                                 
سرزمين چک امروزی .   گويندBöhmenان آن را بعينِه استعمال می کنند، و به المانی  ــ بوھيميا، اصطالح التينی ست، که انگريز 1

  .در واقع،  ھمان بوھيميای تأريخی ست
  . می نامندUniverzita Karlova و در زبان چکی  Karls-Universitätرا در المانی " پوھنتون کارل" ــ  2
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ھمين اکنون، که با دوستان مصروف ديدن پراگ ھستم، خاطرات . را با شرائط امروزی مقايسه نمايم

  .آن زمان را با امروز از نگاھھای مختلف در تصادم می بينم

  

  پل مشھور کارل چارم، پادشاه بوھيميا و قيصر المان

تی افغانی چون من، گرد و نواح اين شھر تأريخی را گز و پل می کند و ھمه چيز را پابرجای می  وق

يابد، به خاطر خود و وطنش دلخون می شود، که چرا ديگران خانه و کاشانه و شھر و ديار خود را 

 اين طور مثل ُنقل و چون کف دست خود نگه می دارند و ما افغانان يکرنگ در پی خراب کردن و

اگر ديگران قھرمان حفظ و نگھداشت اند، مامردم متأسفانه قھرمان ويرانی و . خرابکاری ھستيم

چه کم و ناچيز است، آنچه از آثار و آبدات تأريخی در وطن ما باقی مانده است و . ويرانگری ھستيم

ۀ ويرانۀ خود با ھمين آه و حسرت برويم به کلب. اگر چيزی باقی ھم مانده، غالباً شکسته است و ريخته

  .  افغانستان و سواد اعظمش، کابل نور چشم

بيت زيبائی را از زبان پدر بزرگوارم باربار شنيده ام، که از شست ھفتاد سال بدين سو در مغزم حک 

دانم، که شاعرش بايد  دانم، ولی محققاً می گوينده و سرايندۀ اين بيت را نمی. گشته است و به کلی منقور

، "مايکروسافت" و "گوگل"بود، ايرانياِن حاکم بر  باشد، چون اگر چنين نمی ما و شمااز خاک پاک خود 

و در ھمين جای بايد به نکته ای بسيار تلخ و دردناک . قبالً آن را قاپيده و به نحوی از خود می ساختند

  :اشارت نمايم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

٣ــ ايرانياِن ُپرکار و مقاماتِ 
ِم زبان دریدولت ايران، که به نحوی خود را " جّرار"   فارسی می/قيِّ

توانند به   منحصراً تسلط پيدا کرده اند، تمام اشعاری را، که می"مايکروسافت" و "گوگل"شمارند و بر 

عين موضوع در مورد اشعار شعرای . شعرای منسوب به خود، قلمداد کنند، ثبت انترنت کرده اند

  !!! بااليشان نخورده باشد"افغانستان" و "افغان"کند، به شرط آنکه ُمھر  منطقۀ ما نيز صدق می

 و مقامات عاطل و باطل دولتھای بيکارۀ وطن خود، "کمکار" و "تنبل"ــ در طرف ديگر افغاناِن 

بينيم، که در ھيچ گوشه و عرصه ای از شؤون گستردۀ زندگانی، دستاوردی ندارند،  افغانستان را می

  !!!، ثبت دفاتر و آرشيفھای بين المللی انترنت نمايندحتی اشعار شعرای نامدار خود را نير نتوانسته اند

از ھمين خاطر است، که وقتی بخواھيم سجل و سوانح بيتی و شعری از شعرای افغان را در انترنت 

و چنين است، که بيت مورد نظرم را نيز جھت شناسائی گوينده !!! پيدا کنيم، ناکام می مانيم؛ ناکام مطلق

  :و آن بيت چنين است. سراغ گيرماش، در انترنت نتوانستم 

  ه از آب دريا فارغ استسبزۀ باالی کو

  دھد دا رزق ھــوائی میــبينوايان را خ

ند، زمينھای  بوددهگزينوآمدگان کمبغل؛ و اطرافيان و اھالی واليات، که کابل را اقامتگاِه دائمی خود 

"سبيلسر"و مفت   اختيار خود  دولت وقت، درھماھنگی با زورمندان محلی ودامان کوھھا را در ِ

خانه سازی در کوه و دامان کوھھای خواجه صفاء و . درآورده و ھمدران جايھا خانه و کاشانه ساختند

بسيار  از زمانه ھای ھرچند. آسمائی، به صورت تھاجمی در زمان زمامداری ظاھرشاه آغاز شده بود

 کوه پشت سر(مزنگ و دامان کوِه سخید، چنان، که خانه ھای دھينيز چنين امری به نظر می رس پيش

اما در دامنۀ کوِه شيردروازه و مناطق گرد و نواح و باالی زيارت . شاھد مدعای من اند) آسمائی

و خود زيارتگاِه ) پير اکرم خان("قبر صوفی" و "خواجه روشنائی" و "کاريز" و "عاشقان و عارفان"

 خانه ، و خال خالقسمتيگان در  زماندر آن . رد و غيرھم، اين کار سابقۀ ديرين ندا"خواجه صفاء،"

ً در نزديکی "خواجه روشنائی" ھنۀيافتی، که در د ای را می  و باالتر از "خواجه صفاء" و بعضا

آب مورد نياز خود را با مشک و کوزه و سطل و باشندگان اين مناطق .  ساخته بودند٤"کفترخانه"

 .بردند بانگی و کراچی از چشمه سار زالل خواجه روشنائی و کاريز و خواجه صفا، پائين و باال می

  .ولی طوری، که سه ماه در کابل شنيدم، اينک کار آبرسانی از طريق واترپمپ تأمين می شود

خواجه "جه صفاء را در صد قدمی پايان زيارت خوب يادم می آيد، که اولين خانه در دامان خوا

 بناء نھادند؛ و آن ھم بالفاصله بعد از معبر تنگی، که آب چشمه ھای خواجه صفاء و خواجه "روشنائی

ھم روشنائی را از باالی ابشارکی به پائين رھا می کرد؛ يعنی در مسيری، که راه سيالبھای مدھش 

 به طرف پائين پرتاب می عبرن، که از ھمين مايلھائی ناشی از و سقديمبا سابقۀ بارانھای شديد . بود

                                                 
درينجا قطعاً با تداول ايرانی با مدلول فرنگی آن در " مقام"ن مورد نظر من است و گويم، تداول دری افغانستا می" َمقامات" ــ وقتی  3

  .را افاده می نمايد" ادارات"مفھوم " مقامات"درين تداول . قطعاً ارتباط ندارد" اورگان"ھيئت 
خواجه "الی ضلع شرقی نزھتکدۀ  بر با".کفترخانه"را " کبوترخانه"کنند و   تلفظ می"کفتر" را در زبان گفتار عام ما "کبوتر" ــ 4
 سراج الملة والدين، در سه مرتبه اعمار شده و مشجر ساخته شده بود، کبوترخانه ای ھم با در زمان پادشاھی امير حبيب هللاِ ، که "فاءص

 .  معروف گشته بود"کفترخانۀ خواجه صفاء"مقطع مدور ساخته شده بود، که در زبان عام مردم کابل به 
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ند، که چه طور خانه ای را در مسير کردمی خنده شد، ھمه اھل محله بر حماقت بنيانگذار اين خانه 

در دو منزل با و قلعه مانند  طويل ،اما بعد از آن، که خانه تمام شد و آن خانه ای بود. سيل ساخته است

ديگر نه از بارانھای شديد و بی امان اثری ديده شد و نه ديگر سيلی از درۀ خواجه ديوارھای بلند، 

  .صفاء سرازير گشت، تا ھر مانع را از سر راِه خود چون خس و خاشاک بروبد

 و پربرف می هبرف زياد می باريد و کوِه خواجه صفاء درست برف گرفتکه در قديم ھمان قسمی، 

ً ماه ثور، بارانھای متواتر و . وديمگشت، شاھد بارانھای شديد ھم ب ھفته "در اوائل بھار و خاصتا

سيلھای  "درۀ زردگل"و الب می باريدند، که باالثر از درۀ خواجه صفاء رقُ  و بارانھای آنِی پُ "بارشھا

در حالی، که سيلھای .  می بردنددستھادور  سرازير می گشت و سنگھای بزرگ را با خود تاترسناک

ط آب زردرنگ سيل را به طرف پائين می فرستاد، سيالبھای درۀ خواجه صفاء معموالً  فق"ۀ زردگلتپ"

مسجد "در قسمت متصل به حدوداَ شست سال پيش ين سبب ماز ھ. آگنده با سنگھای بزرگ ھم می بود

  .داشتبه عھده  را "سيل ُبر" از طرف بلديۀ وقت سّدی ساخته شد، که وظيفۀ "کاريز

 طوری ريخته بودند، که اين ديواره شدت جريان آب را تسکين بخشيده و طراحان اين سّد طرح را

  و پر ِديويَوکِ  مسير دھد و نگذارد، که آب به کوچه ھای تنگ و ُترش"باله جوی"سيالبھا را از طريق 

 سيلگردان متصل به ھديرۀ آبائی ما ساخته شده بود و فاميل ما ازين ناحيه در ھراس سدِّ . منطقه راه يابد

ً ھديرۀ ما رامدھشی د، چون اگر سيلی بو اما از . ساخت می  به تساند ھمين سّد، ويرانمی رسيد راسا

و . دگرديقضای روزگار از زمان اعمار اين سّد، ديگر نه باران شديدی باريد و نه سيلی از دره پائين 

 اين گاهعقب .ندسنگی نبود، بدون استفاده مابلند و ضخيم اين سد که چيزی ديگر غير از يک ديوار 

الخالء و کناراب مورد استفادۀ مردم غير محلی و بالخاصه عساکر  برز و بيتبه حيث مَ فقط ديواره 

  .     و غيرھم قرار گرفتو مسافران و عابران پشکی 

چنان، که در باال آمد، در اطراف ديگر دامان کوِه شيردروازه، مردم خانه ھائی ساخته بودند، که به 

خانه ھای گذر . ھا را گرفته بودند تمعات پراگنده را تشکيل داده و حکم گذرھا و کوچهمرور زمان مج

چاردا " و باالی زيارت "چشمۀ چکان" و "رجکاسه بُ "در زير ) ھا سنگ کش( "سنگکشا"

 و "ُجبه" و در جواِر گردنۀ "ميان شيخ احمد"و در طرف چپ زيارت ) چارده معصوم("ومماس

شفاخانۀ "و باالی ) ھا قلعۀ ھزاره("قالی ھزارا" طرف و خانه ھائی، که در ، از يک"باالحصار کابل"

  . در طرف ديگر کوه شيردروازه، از ھمين سلک بودند٥"گندنا

قرار داشتند، متشکل از " باله جوی" و باالی "چنداول" و "سيد مرد"تپه و دره ای، که بر فراز زيارت 

خندق " و "باغ قاضی"ی، که ازين طرق پائين افتاده و ريگ و گل زرد بودند، از ھمين سبب سيالبھائ

                                                 
اتفاقاً . در عمارت جداگانه بر آن افزوده شد" کلينيک صدری"مسما گشت و بعد ھا " شفاخانۀ ابن سينا"بعدھا به " ۀ گندناشفاخان" ــ ٣

وقتی سه ماه پيش وضع اين کلينيک را ديدم و آن را با پنجاه و چند سال پيش و دورۀ ظاھرشاه مقايسه کردم، بر وضع اسفبار امروزی 
ً ھم حيثيت يک شفاخانه را داشت، ولی امروز با وجود سرازير شدن سيلھای پول در آن زمان . تأسف ھا خوردم اين شفاخنه، واقعا

خيراتی، شفاخانه حتی يک آلۀ خشک و خالی کارديوگرافی ھم ندارد، چه رسد به دستگاھای مجھز آنجينوگرافی، تا مريضان مصاب به 
  !!! حمالت قلبی را از مرگ نجات دھند
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در .  را ماالمال از آب سيل می ساخت، ھمه زردرنگ بود و به اصطالح کابلی، زرد می زد"دولتخانه

  !!! خانه ھای سر کوه قصه خواھم کردِ"گلھای پتونی"قسمت بعدی از 
  

  )تا آن قسمت(

 

 


