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ﭘﮋوهﺸﯽ در ﻋﺠﺎﯾﺐ ﺳﯽ ﮔﺎﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻗﺳﻣت دوم
ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش اﺳﺗﺎد )ﺻﺑﺎح(

ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺧواﺳﺗم ﻋﺟﺎﯾب ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و دﯾدﻧﯽ ﮐﺷور را ﺟﻣﻊ آوری ،ﺗﺣﻘﯾق و ﭘژوھش ﻣﺳﺗﻧد
ﻧﻣوده ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺳل ﺟدﯾد ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣﺎﯾم و اﯾن ﺳﯽ ﮔﺎﻧﮫ ﺷﺎﻣل ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﻣﻌﻣﺎری ھﺎی ﺑﯽ ﻧظﯾر و آﺛﺎر
ﺑﺎ ارزش و ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕردد.
 -١١ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری

ارگ را در ﻟﻐت ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻗﻠﻌﮫ ﮐوﭼﮏ در ﻣﯾﺎن ﻗﻠﻌﮫ ﺑزرگ ﮔوﯾﻧد ﮐﮫ دارای ﺑرج و ﺑﺎر ﺑﺎﺷد .در اﺻطﻼح ﺑﮫ
ﻣﻌﻧﯽ اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﻓرﻣﺎﻧروا اﺳت ﻟذا ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ اطﻼق ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ در آن ﻓرﻣﺎﻧروای ﺷﮭر ،اﯾﺎﻟت و ﯾﺎ ﮐﺷور اﻗﺎﻣت
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و ﻏﺎﻟﺑﺎ وی از آﻧﺟﺎ ﻣﺑﺎدرت ﺑﮫ اداره اﻣور ﻣﯽ ﮐﻧد .در ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﻣﻔﮭوم در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ دو ﻣﮑﺎن
اطﻼق ﻣﯽ ﺷد ،ﯾﮑﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ دوم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﻧﮕﻠﯾس و دﯾﮕری ﺑﮫ ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ دوم ﻣرﺑوط ﻣﯽ
ﺷود.
از ﺟﻣﻠﮫ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺟﺎوز دوم ﻗﺷون اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﮑﯽ ھم آن ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺻﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺎﺑل ﯾﺎ
ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﭘﺎدﺷﺎھﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﻗﺻر اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﭼﮭل ﺳﺗون آن ﺑﮫ دﺳﺗور راﺑرﺗس اﻧﮕﻠﯾس ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﺷون
ﻣذﮐور وﯾران ﮔردﯾد و از آن ﻋﻣﺎرات و ﺑﻧﺎھﺎی ﺑﺎﺷﮑوه ﮐﮫ در روزﮔﺎر ﺳدوزاﯾﯽ ھﺎ ،اﻓزون ﺑر اﻗﺎﻣﺗﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه و
ﻗﺻر ﭼﮭل ﺳﺗون اش ﺷﺎﻣل ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﯾﮏ ھزار ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﯾﮏ رﺷﺗﮫ ﺑﺎزار و ﭼﻧد ﻣﺣﻠﮫ ﻧﺎﻣدار ﺑود ،ﺟز ﺗﻠﯽ از
ﺧﺎک ﭼﯾزی دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد.
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ﺣﺿور ﻧﯾروھﺎی اﻧﮕﻠﯾس اﯾن ﺑﺎر در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ درازھﺎ اﻧﺟﺎﻣﯾد و ﭼون ﻗوای ﻣذﮐور اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺗرک ﮐرده و
زﻣﺎم اﻣور ﻣﻣﻠﮑت را ﺑﮫ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺳﭘردﻧد ،در واﻗﻊ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ارگ و ﯾﺎ ﻗﻠﻌﮫ و دژی ﺑرای اﻗﺎﻣت
اﻣﯾر ﻣوﺻوف در ﮐﺎﺑل وﺟود ﻧداﺷت ،ﺑﻧﺎ ﺑر اﯾن اﻣﯾر ﻣذﮐور ﭘس از اﺳﺗﻘرار در ﮐﺎﺑل و ﺗﺣﮑﯾم و ﺗﺛﺑﯾت ﻣوﻗﻌﯾت
ﺧوﯾش ،ﻣﮭﻧدﺳﺎن و ﻣﻌﻣﺎران ﻗﻧدھﺎری و ﮐﺎﺑﻠﯽ را ﻓراﺧواﻧد و از آﻧﺎن ﺧواﺳت ﺗﺎ ﮐﺎر اﺣداث ارگ ﺟدﯾد ﺷﺎھﯽ را
در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ و ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل آن وﻗت و در ﺟوار ﺷﯾرﭘور آﻏﺎز ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧظور اﻣﯾر
ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن دو ﺻد ﺟرﯾب زﻣﯾن را در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﻣذﮐور اﺧﺗﺻﺎص داد و از ﻣﻌﻣﺎران و ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻓوق ﺧواﺳت
ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ھﻣﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﻗﻌﻠﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﻣوﺳوم ﺑر ارگ ﺷﺎھﯽ را در وﺳط ﺑﺎغ وﺳﯾﻊ ﺑﻧﯾﺎد ﻧﮭﻧد.
ﮔروه ﻣﮭﻧدﺳﺎن ﻣذﮐور زﯾر ﻧظر ﺳﯾد ﯾﺎﻗوت ﺷﺎه ﭼرﺧﯽ از ﻧزدﯾﮑﺎن و اﻓراد ﻣورد اﻋﺗﻣﺎد اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﮐﮫ ﺑﻌداً
ﻋﻧوان ﻗﻠﻌﮫ ﺑﯾﮕﯽ ﻧﯾز ﺷﮭرت ﯾﺎﻓت ،ﺑﺎ ﺟدﯾت ﺗﻣﺎم و ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ طرح ﻣﻌﻣﺎری آن روزﮔﺎر ،ﻗﻌﻠﮫ را ﺑﺎ دﯾوارھﺎی
ﮐﻧﮕره دار و ﺗﯾرﮐش ھﺎ و دﯾﮕر اﻣﮑﺎﻧﺎت دﻓﺎﻋﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد و در اطراف دﯾوار ﻧﯾز ﺧﻧدﻗﯽ ﺑرای آب ﮐﻧدﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن در
ﭼﮭﺎر طرف دﯾوار ،ﭼﮭﺎر ﺑرج ﻣﺧروطﯽ ﺷﮑل ﮐﮫ در ﺧوﯾش ﺗﯾرﮐش ھﺎی ﺑرای ﺗوپ و ﺳﺎﯾر ﺗﺟﮭﯾزات دﻓﺎﻋﯽ
داﺷت ،ﺑﮫ وﺟود آوردﻧد.
ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ ﮐﮫ در آن ﻣراﺳﻣﯽ در اﻋﯾﺎد و ﺟﺷن ھﺎ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﮔردﯾد ﻧﯾز در ﺟوار درب ﺷرﻗﯽ اﺣداث ﺷد و در
ھﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺑﺎر ﺟﻠﺳﮫ ی ﺷورای ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﯾر ﮔردﯾد.
ھﻣﭼﻧﯾن ﻣطﺎﺑق ﺑﺎ اﯾﺟﺎب ھﺎی ﻣﻌﻣﺎری وﯾژه ی ﻗﻠﻌﮫ ﺳﻠطﻧﺗﯽ ،در داﺧل ارگ ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕری
اﺣداث ﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ دﻓﺗر ﺑرای ﭘﺎدﺷﺎه ﻣوﺳوم ﺑﮫ دﻓﺗر ﺷﺎھﯽ ،ﻣﮑﺎﻧﯽ وﯾژه ﺑرای ﺧﺎﻧواده و ﺧﺎﻧم ھﺎی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺣرﻣﺳرا ،اﺗﺎق ھﺎی ﺑرای ﺧدﻣت ﮐﺎران درﺑﺎر ،ﺟﺎی ﻣطﻣﯾن ﺑرای ﺣﻔظ و ﻧﮕﮭداری ﻧﻘود و اﺷﯾﺎی ﻗﯾﻣﺗﯽ ﭘﺎدﺷﺎه
ﻣوﺳوم ﺑﮫ ﺧزاﻧﮫ ﺷﺎھﯽ ،ﮐوﺗﯽ ﺑﺎﻏﭼﮫ ،دﭘوی اﺳﻠﺣﮫ و ﻣﮭﻣﺎت ،اﻗﺎﻣت ﮔﺎه ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ،ﻣﮑﺎن ﻧﮕﮭداری
زﻧداﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﻣﺣﺑس ﺷﺎھﯽ ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ و اﻧﺑﺎری ﺑرای ﻧﮕﮭداری ﻣواد ﻏذاﯾﯽ .اﻓزون ﺑر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ارگ ﺷﺎھﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر
اﺣداث آن در روزﮔﺎر ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد ،در روزﮔﺎران ﺑﻌدی ﻧﯾز ﻋﻣﺎرات و
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی دﯾﮕری ﺑدان اﻓزوده ﮔﺷت ﮐﮫ در زﻣره آﻧﮭﺎ ﭼﻧد ﻗﺻر و ﻣﮑﺎن ذﯾل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﻗﺻر دﻟﮕﺷﺎ :اﯾن ﻗﺻر در روزﮔﺎر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﻓرزﻧد ﻋﺑداﻟرﺣﻣﺎن ﺧﺎن ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷد و ﯾﮑﯽ از زﯾﺑﺎ
ﺗرﯾن ﻗﺻرھﺎی ارگ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﺟﻧوب ﺷرﻗﯽ ارگ و در وﺳط ﺑﺎغ واﻗﻊ ﺷده اﺳت و در آن دﻓﺗر ﮐﺎر ﭘﺎدﺷﺎه
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗرار داﺷت .ﭘﺎدﺷﺎه در ھﻣﯾن ﻗﺻر از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺧﺎص ﺑﮫ وﯾژه ﺧﺎرﺟﯽ ھﺎ ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﯽ ﻧﻣود.
ﻗﺻر ﮐوﺗﯽ ﺑﺎﻏﭼﮫ :اﯾن ﻗﺻر در ﮐﻧﺎر ﺣرﻣﺳرا واﻗﻊ ﺑوده و دارای ﯾﮏ ﺗﻌﻣﯾر داﯾره ای ﺷﮑل دو ﻣﻧزﻟﮫ ﺑوده ھر
اﺗﺎق آن ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﻣﻌﻣﺎری ﻗدﯾم دوره ﺗﯾﻣوری دارای دﯾوارھﺎی ﻣﯾﻧﯾﺎﺗور ﺷده و ﺳﻘف ﻣرﺻﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .دروازه و
ﮐﻠﮑﯾن ھﺎی اﯾن ﻗﺻر ﺑﮫ ﺳﺑﮏ ﮐﻧده ﮐﺎری ﻧورﺳﺗﺎن و ﮐﺎﺑل ﺧرادی ﺷده اﺳت .اﯾن ﻗﺻر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻧﯾﻣﮫ ﻣﺧروﺑﮫ
ﻗرار داﺷﺗﮫ و ﮐﺎر ﺑﺎﻻی ﺑﺎزﺳﺎزی آن ﺑﮫ ﺷدت و دﻗت ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽ رود.
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ﻗﺻر ﺳﺗور :اﯾن ﻗﺻر در ﺳﻣت ﻏرﺑﯽ ارگ اﻋﻣﺎر ﮔردﯾد اﻣﺎ ﺑﮫ زودی ﺑﮫ وزارت ﺧﺎرﺟﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺳﭘرده ﺷد و
اﯾﻧﮏ ﺷﻌﺑﮫ ھﺎی وزارت ﻣذﮐور در آن ﻗرار دارﻧد.
ﻗﺻر ﻧﻣﺑر ﯾﮏ :ﻗﺻر ﺷﻣﺎره ﯾﮏ در دوره ﻣﺣﻣد ظﺎھرﺷﺎه ﺑرای اﻗﺎﻣت ﺷﮭزاده اﺣﻣدﺷﺎه اﺣداث ﮔردﯾد ﮐﮫ ﺑﻌدا در
دوران رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﻣﺣﻣد داوود ﺧﺎن ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺳﯾﺎﺳﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷد.
ﻗﺻر ﻧﻣﺑر دو :در دوره ﺑﺑرک ﮐﺎرﻣل ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن دﯾﮕری ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﺻر ﺷﻣﺎره دو اﺣداث ﮔردﯾد اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺑﮫ
اﺗﻣﺎم ﻧرﺳﯾد و داﮐﺗر ﻧﺟﯾب ﷲ ﺟﮭت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺣﺎﻓظﯾن آن را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﺎﻧﯾد .در دوره ﺗﻧظﯾم ھﺎی اﻓراطﯽ ھم از
ﺟﮭﺎدی و طﺎﻟﺑﯽ ﺑرای ﻣدﺗﯽ ﺟﻠﺳﮫ ھﺎی ﮐﺎﺑﯾﻧﮫ در ارگ ﺑرﮔزار ﻣﯽ ﺷد و در زﻣﺎن ﺟﮭﺎدی ھﺎ ﺑﺳﯾﺎری اﺷﯾﺎﯾﯽ ﻗﯾﻣﺗﯽ
و ﺗزھﻧﯽ ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗﺎﻟﯾن ھﺎی ﺑزرگ و ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻧد آن ﺑﮫ ﺳرﻗت ﺑرده ﺷده و در ﺑﺎزارھﺎی ﭘﺷﺎور ﺑﮫ ﻓروش رﺳﯾد؛ در
ھﻣﯾن دوره ،طﺎﻟﺑﺎن ﯾﮏ ﻣﺳﺟد را در ﮐﻧﺎر ﻗﺻر دﻟﮕﺷﺎ و ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺗﺷﻧﺎب ھﺎ را در زﯾر درﺧﺗﺎن ﭼﻧﺎر ﺑﻧﺎ ﮐردﻧد.
ﺑﮫ دﻟﯾل طرز زﻧدﮔﯽ ﺑدوی ،دﻓﺎﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺗﺷﮏ ﻓرش ﻧﻣوده و ﺗﻣﺎم اﻣورات را ﻧﺷﺳﺗﮫ و زاﻧو زده
اﻧﺟﺎم ﻣﯽ دادﻧد .در روز ﮔﺎر آﻧﺎن ،درﺧﺗﺎن ارگ ﻗطﻊ ﺷد .از درﺧﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﮐﺷور ﺑﯽ ﺑدﯾل ﺑودﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭼوب
ﺳوﺧت در ﺑﺧﺎری ھﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﺷد .آﻧﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﯾﮏ ﺗﻌداد ﻣﯾز و ﭼوﮐﯽ ھﺎی ﻋﺗﯾﻘﮫ و ﻣﻧﻘوش را ﺷﮑﺳﺗﻧد و ﺑرای
ﮔرم ﮐردن ﺧوﯾش اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣودﻧد .ﺑدﯾن ﺗرﺗﯾب ارگ در اﯾن دوره ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺗروﮐﮫ ﻣﺑدل ﺷد.
دوره ﺣﺎﻣد ﮐرزی :اﮔر ﭼﮫ ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺗﺎﺳﯾﺳﺎت آن در اﺛر ﺟﻧﮓ ھﺎی ﻣﺗداوم ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺧروﺑﮫ
ﻣﺑدل ﺷده ﺑود اﻣﺎ ﺑﺎ روی ﮐﺎر آﻣدن ﺣﮑوﻣت ﺣﺎﻣد ﮐرزی ،ﺗوﺳﻌﮫ و اﻧﮑﺷﺎﻓﯽ ﮐﮫ در ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ
وﺟود آﻣده ﻗرار ذﯾل اﺳت.
ﺑﺎزﺳﺎزی دﯾوار اﺣﺎطﮫ ارگ
ﺗرﻣﯾم و ﺗﺟﮭﯾز ﻗﺻر ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ
اﻋﻣﺎر ﭘﺎرک و ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و ﭼﺎﯾﺧﺎﻧﮫ ﺳﻧﺗﯽ در ﻣﻘﺎﺑل ﻗﺻر ﺳﻼم ﺧﺎﻧﮫ
اﻋﻣﺎر ﻣﯾدان ﺗﺷرﯾﻔﺎت
ﺗرﻣﯾم ﻗﺻر دﻟﮕﺷﺎ
ﺗرﻣﯾم آھن ﭘوش ھﺎی ﻣﺳﺟد ،ﻗﺻر زرد و ﺑرج ھﺎی ﭘﻧﺟﮕﺎﻧﮫ
اﻋﻣﺎر ﮐﺎﻧﺎﻻزﯾﺳﯾون
ﺗرﻣﯾم دروازه ھﺎی ﺟﻧﮕﯽ
ﺗرﻣﯾم ﻗﺻر ﺷﻣﺎره دو
ﻣدرﻧﯾزه ﮐردن ﺳﯾﺳﺗم ﺑرﻗﯽ و ﻣﺧﺎﺑراﺗﯽ ارگ
ﻗﯾررﯾزی ﺳرک ھﺎی ارگ
ﻗﺻر ﺳﻧﮕﯽ :اﯾن ﻣﮑﺎن ﮐﮫ در ﺟوار ﻗﺻر ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ﻣوﻗﻌﯾت دارد ،اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻘرار دﺳﺗﯾﺎران اﻣﯾر ﺑﻧﺎ ﺷده ﺑود
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت اﯾﺎم و ﺑﮫ ﺗﻧﺎﺳب ﺿرورﯾﺎت ھر دوره ،ﺑرای رﻓﻊ ﻧﯾﺎزھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون از ﻗﺑﯾل دﻓﺎﺗر ،دﯾﭘو و ﻣرﮐز
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ﺗﻠﯾﻔوﻧﺧﺎﻧﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در دوره ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﺗﻌﻣﯾر و ﻧوﺳﺎزی ﻗﺻر ﺳﻧﮕﯽ در دو ﻣﻧزل ﺑﮫ
ﺻورت ﻣدرن و ﺟدﯾد ﺑﻧﺎ ﯾﺎﻓت ﮐﮫ از ﻧظر وﺳﻌت و ﺑﻧﺎ ،اﯾن ﻗﺻر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺷورای اﻣﻧﯾت را ﺑﮫ ﺑرج ﺷﻣﺎل ﺷرﻗﯽ
ارگ وﺻل ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
در ﻗﺻر ﺳﻧﮕﯽ ﺟدﯾد ،رﯾﯾس دﻓﺗر ﻣﻘﺎم ﻋﺎﻟﯽ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری و ﺳﺎﯾر رﯾﺎﺳت ھﺎ و ھﻣﮑﺎران آﻧﺎن اﺳﺗﻘرار ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﻧد ﺗﺎ در رﻓت و آﻣد ﺑﮫ ﻗﺻر ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ﺳﮭوﻟت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
در ﻣﻧزل اول ﻗﺻر ﺳﻧﮕﯽ ﺟدﯾد ،ﯾﮏ ﺳﺎﻟون ﺑزرگ اﺣداث ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭت ﻣﻼﻗﺎت ھﺎی ﻣردﻣﯽ رﯾﯾس ﺟﻣﮭور
و ﺻرف ﻏذا ﺑﺎ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن و ﺑرﮔزاری ﮐﻧﻔراﻧس ھﺎی ﻣطﺑوﻋﺎﺗﯽ از آن اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود.
ھر ﭼﻧد در اﺑﺗدا ﺑﺎزﺳﺎزی رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری از اوﻟوﯾت ھﺎی ﺣﺎﻣد ﮐرزی ﻧﺑود و وی ﺑﮫ اﯾن ﺗﺻور ﺑود ﮐﮫ
ﺑﺎزﺳﺎزی ارگ ﺑﺎﯾد در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺷور اﻧﺟﺎم ﭘذﯾرد اﻣﺎ وﯾراﻧﯽ اﯾن ارگ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﮐﺎر ﮐﺎرﻣﻧدان رﯾﺎﺳت
ﺟﻣﮭوری را ﺑﮫ ﻣﺷﮑل ﻣواﺟﮫ ﮐرده ﺑود و از ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﻠﻧد ﭘﺎﯾﮫ ﺧﺎرﺟﯽ و ﻣﺗﻧﻔذﯾن و ﺑزرﮔﺎن ﮐﺷور ﮐﮫ ﺑدون وﻗﻔﮫ از
ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﺎزدﯾد ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد ﺑﮫ وﺟﮫ اﺣﺳن اﺳﺗﻘﺑﺎل ﺻورت ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮕﯾرد و ﻣراﺳم ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﺑﮫ
ﻣﺷﮑﻼت ﻣﺗﻌددی ﻣواﺟﮫ ﻣﯽ ﺷد ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﭘروژه ھﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی در ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری
طرح و ﭘﯾﺎده ﮔردد.
ﺑر اﺳﺎس ﺗﺣﻘق اﯾن ﭘروژه ،اﮐﻧون ارگ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﮑﺎن ﻧﺳﺑﺗﺎ ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﭘذﯾراﯾﯽ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن و اﻧﺟﺎم
ﻣراﺳم ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﻣﺑدل ﺷده اﺳت .ھر ﭼﻧد در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ دﯾﮕر ﮐﺷور ھﺎ ھﻧوز ﮐﻣﺑودی ھﺎی ﻧﯾز دارد.
ﻗﺻر دﻟﮕﺷﺎه ﯾﻛﯽ از ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻗدﯾﻣﯽ و ﺗﺎرﯾﺧﯽ ارگ ﻛﺷور ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود ﻛﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻗﺳﻣت
ھﺎی داﺧﻠﯽ آن آﺛﺎر زﯾﺑﺎی ﻣﯾﻧﺎﺗوری ،ﻛﻧده ﻛﺎری ،ﮔﭻ ﻛﺎری ،ﻣﺟﺳﻣﮫ ﺳﺎزی و ھﻧر ﻧﺟﺎری ﻛﻼﺳﯾك ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽ
ﺧورد.
از آن ﺟﻣﻠﮫ ﺑود ﻣﺟﺳﻣﮫ دو ﺷﯾر ﺑزرگ در دھن دروازه دﺧوﻟﯽ ﻗﺻر ،ﻣﯾزھﺎی ﭼوﺑﯽ زﯾﺑﺎی ﺷﺑﻛﮫ ﻛﺎری ﻛﮫ ﺳﺎﻟون
ھﺎی ﻗﺻر را زﯾﻧت ﻣﯽ ﺑﺧﺷﯾد ،ﻣﯾز ﺑزرگ ﺳﺎﻟون ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠوی ﭼﻧد ﻛﺑوﺗر ﺑﺎﻻی ﻛﺎﺳﮫ ﭘر آب در ﺣﺎل آب ﺧوردن و
اﻧﻌﻛﺎس آﻧﮭﺎ روی آب ﻛﮫ ﺑﮫ روی ﻣﯾز ﻣذﻛور ﺑﺎ ظراﻓت ﺧﺎﺻﯽ ﺳﻧﮓ ﺷﺎﻧﯽ ﮔردﯾده و در ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی آن ﻛﻠﮫ ھﺎی
ﺷﯾر ﻛﻧده ﻛﺎری ﺷده ﺑود و ﻋﻼوﺗﺎ ً ﮔﻠدان ھﺎی ﻣﯾﻧﺎﺗورﻛﺎری در زﯾﻧﮫ ﻗﺻر ،ﻗﺎﻟﯾن و ﻗﺎﻟﯾﻧﭼﮫھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ و ﺧﻼﺻﮫ
دهھﺎ ﺗﺎﺑﻠوی ﮔراﻧﺑﮭﺎ اﺛر ھﻧرﻣﻧدان ﺗواﻧﺎ و ﺑﺎ ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ داﻟر ارزش.
طﯽ دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎری از ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣذﻛور ﺑﮫ ﺳرﻗت ﺑرده ﺷد .ﺣﺗﯽ ﯾك ﻗﺎﻟﯾن ﺑزرگ آن ﺳﺎل ﻗﺑل در
ﺧﯾﺑر ﺑﺎزار ﭘﺷﺎور ﺑرای ﻓروش دﺳت ﺑﮫ دﺳت ﻣﯽ ﮔﺷت .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻣدن طﺎﻟﺑﺎن ﺿد ﻓرھﻧﮓ ﺿرﺑﮫ ﺳﻧﮕﯾن دﯾﮕری ﺑر
ﭘﯾﻛره ﻗﺻر دﻟﮕﺷﺎه وارد آﻣد .اﯾن ﺟﺎھﻼن وﺣﺷﯽ ﺑﺎ ورود ﺷﺎن ﺑﮫ ﻛﺎﺑل و اﺷﻐﺎل ﻗﺻر ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺗور دادﻧد ﺗﺎ
ﺗﻣﺎم »ﺑﺗﮭﺎ«ی ﻗﺻر را ﻣﺣو و ﻧﺎﺑود ﻛﻧﻧد .اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ،ﺑرﭼﮫ و ﺗﻔﻧﮓ ﺑﺟﺎن ﺷﯾران رﻓﺗﻧد و ﭼون ﻣوﻓق ﺑﮫ ﺷﻛﺳﺗن
آﻧﮭﺎ ﻧﮕردﯾدﻧد ،ﻗﻠم ،و ﺟﺑل آوردﻧد و ھﻣﮫ را ﺗوﺗﮫ ﺗوﺗﮫ ﻧﻣودﻧد.
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 -١٢ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل

ﮐﺎﺑل ﺷﮭری اﺳت ﺑزرگ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻧوﺳﺎزی ھﺎی اﺧﯾر ﺑر روی ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،وﯾژﮔﯽ و ﮔﺳﺗردﮔﯽ آن ﻧﺎﻣﺷﺧص
اﺳت .ﮐﺎﺑل در ﻣﯾﺎن ﺳﮫ ﮐوه ﺷﯾردروازه ،آﺳﻣﺎﺋﯽ و َﻣ َرﻧﺟﺎن واﻗﻊ اﺳت .ﺗﻧﮭﺎ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻣوﺟود ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل و
دﯾوارھﺎی ﺷﮭر ﺑر روی ﺗﭘ ٔﮫ ﺷﯾر دروازه اﺳت ﮐﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای اﺳت از دژھﺎی ﺳﻧﮕﯽ و ﮔِﻠﯽ و اﺣﺗﻣﺎﻻً ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ
ﻋﺻر ﯾﻔﺗﺎﻟﯾﺎن ﮐﮫ ﺑر روی آن ﻧوﺳﺎزیھﺎی ﮔﺳﺗرده ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫاﺳت .دﯾوارھﺎی ﺷﮭر در اﺻل ﺗﺎ ﭘﮭﻧﺎی ﮐوه
آﺳﻣﺎﺋﯽ و دﺷت اطراف دِهاﻓﻐﺎﻧﺎن ﻧﯾز اﻣﺗداد ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺗﻧد ،و ﺷش دروازه داﺷﺗﻧد .در ﮐﺎﺑل ﺷﻣﺎر زﯾﺎدی آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺧﯽ
ﭼﺷﻣﮕﯾر ﺑطور ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑدﺳت آﻣدهاﻧد ،از آﻧﺟﻣﻠﮫ آﺛﺎر ﺑوداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠۵در زﯾﺎرت ﺧواﺟﮫ ﺻﻔﺎ در
ﺷﯾردروازه ﮐﺷف ﺷدهاﻧد ،و ﻗرﯾب ﺑﮫ  ١٠٠٠ﺳﮑ ٔﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣٣ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ در ﭼﻣن ﺣﺿوری ﺑدﺳت آﻣدهاﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر اﯾن دژ ﯾﺎ ﺣﺻﺎر در ﺣدود ﺳﮫ ﻗرن )از ﻗرن دوم ﺗﺎ ﭘﻧﺟم ﻣﺳﯾﺣﯽ( آﺑﺎدی روی ﭘﺷﺗﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑﮫ
ﺷﮑل اﺛر ﻣذھﺑﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﮐﮫ ﻧظر ﺑﮫ ﺷواھد ﻧﻘﺎط ﻣﺟﺎور ﻣﯽﺗوان آن را ﻧﯾﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑوداﺋﯽ ﺧواﻧد .ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻً ﺑﻌﯾد
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺷﺎﻟوده اوﻟﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺟﻧﮕﯽ در ھﻣﯾن زﻣﺎن ﺑدﺳت ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ھﭘﺗﺎﻟﯽ )ھون( ﺑوده ﺑﺎﺷد .ﺗﯾﻣورﺷﺎه ﮐﮫ
ﭘﺎﯾﺗﺧت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل داد و در ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺟﺎﮔزﯾن ﺷدﻧد .ﺗﺎ ﻋﺻر ﺳﻠطﻧت اﻣﯾر
ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﭘﺎﯾﺗﺧت در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑود .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﯾﮑﯽ از ﻗﻠﻌﮫ ھﺎی ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑوده ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻋظﻣت و
ﺷﮑوه آن از ﻣﻘﺎم و ﻣوﻗﻌﯾت ﺳوق اﻟﺟﯾﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑرﺧوردار ﺑود .ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ھﺎ ﻣﻌﻣوﻻً ﺑﺧﺎطر دﻓﺎع از ﺷﮭر ھﺎ
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽ ﺷود و ﻧﻘطﮫ دﻓﺎﻋﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﺷﮭر ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد .ﺑﮫ ﻗول ﻣورﺧﯾن و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن در ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر
ﮐﺎﺑل ﻣﻌﺎﺑد ﺑوداﯾﯽ ،ﻣﺳﺟد و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﺣﮑم ﺑﺎر ھﺎ ﺗﺧرﯾب و دوﺑﺎره ﺗرﻣﯾم ﮔردﯾده اﺳت.
اﻧﮕﻠﯾس ھﺎ ھم زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺣﻣﻠﮫ را ﺷروع ﻧﻣوده و در آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺷﮑﺳت ھم ﻣواﺟﮫ ﺷده اﻧد.
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ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﮐﮫ در ﺳﺎل ھﺟده ﭼﮭل دو ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﺑرﯾدﻣن اﯾر ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺷده اﺳت
ﯾﻔﺗﻠﯽ ھﺎ ﺑﮫ ﺷﮭﺎدت ﺗﺎرﯾﺦ در ﻧواﺣﯽ زاﺑل و ﻏزﻧﮫ و ﻛﺎﺑل ﺣﻛﻣراﻧﯽ داﺷﺗﻧد ،ﻣردﻣﺎن ﺟﻧﮕﺟو و ﺳﻠﺣﺷور ﺑودﻧد ﺑﮫ
اﺣﺗﻣﺎل ﻗوی ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎس ﺳوق اﻟﺟﯾﺷﯽ ﻛﺎﺑل ﻣﻔﻛوره اﻋﻣﺎر ﻛوه ھﺎ و ﺑرج و ﺑﺎرهء آن را در ذھن ﺷﺎھﺎن ﯾﻔﺗﻠﯽ
اﻟﻘﺎ ﻛرده ﺑﺎﺷد ﺗﺎ ﺟﻠو ﺣﻣﻼت اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﻣﮭﺎﺟﻣﺎن و ﻣﺗﺟﺎوزان را ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻧظر ﺑﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺣﺳﺎﺳش
ﺑﮫ ﻋﻘﯾده ﻣورﺧﯾن و ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﺳﺎﺣﮫ و ﻣﺣل ﻣﻌﺑد ﺑوداﺋﯽ ﺑوده در ﻛﺗب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗدﯾم ذﻛری از ﺣﺻﺎر – دژ –
ﻗﻠﻌﮫ ﻛﺎﺑل ،ﺷده اﺳت .در ﻣﻧﺎﺑﻊ ﯾﺎد ﺷده اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺑﮫ اﺳﺗواری ،اﺳﺗﺣﻛﺎم »ﺣﺻﯾن« ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت.
ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﻧﻘطﮫ ﻣﺳﺗﺣﻛﻣﯽ ﺑود ﻛﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﻗدﯾﻣﯽ روی آن اﻋﻣﺎر ﺷده ﺑود .در زﻣﺎن ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺳﭘﺎه ﻋرﺑﯽ ﺑﮫ ﺳر
ﻛردﮔﯽ ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺑﮫ اﺷﻌث از ﻛﺎﺑل و ﺑرﮔﺷت دوﺑﺎره رﺗﺑﯾل ﺷﺎه از ﮔردﯾز ،ﺑرج و ﺑﺎرهء ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻣﺟدداً
اﺳﺗﺣﻛﺎم ﯾﺎﻓت .ﺑﻌد ھﺎ در ﻋﮭد ﺧﻠﻔﺎی اﻣوی ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ ﻛﺎﺑل ﻗﺷون ﻛﺷﯽ ﺷد وﻻﺑد ﺗﺧرﯾﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر و
دﯾوار ھﺎی اطراف آن وارد ﮔردﯾد ،وﻟﯽ ھر ﺑﺎر ﻛﺎﺑﻠﺷﺎھﺎن ﺑﮫ ﻣرﻣت ﻛﺎری و ﺗﺣﻛﯾم اﺳﺗﺣﺎﻛﺎﻣت ﺑرج و ﺑﺎرة ﺑﺎﻻ
ﺣﺻﺎر و ﻛوه اطراف »ﺷﯾر دروازه و آﺳﻣﺎﯾﯽ« ﭘرداﺧﺗﻧد .ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر و ﺑرج و ﺑﺎرهء آن ﺣدود دو ﺻد ﺳﺎل
ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾدی از ﺧود ﻧﺷﺎن داد در طول اﯾن دو ﻗرن ﺑﯾﯾﺷﺗرﯾن ﺣﺻص دﯾوار ھﺎی ﺷﯾر دروازه و ﻛﻧﮕره ھﺎی
ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر رﺧﻧﮫ ﺑرداﺷت دﯾوار ھﺎ از ھم ﺷﻛﺳت و رﯾﺧت ﺗﺎ اﯾﻧﻛﮫ در زﻣﺎن ﯾﻌﻘوب ﻟﯾث ﺻﻔﺎر ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺑر ﻛﺎﺑل و
ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر آن ﻣﺳﻠط ﺷدﻧد .ﺑﻌداً ﻧوﺑت ﺑﮫ ﻻوﯾك ھﺎ رﺳﯾد ﻛﮫ در زاﺑل و ﻏزﻧﮫ و ﻛﺎﺑل ﺣﻛوﻣت داﺷﺗﻧد درﯾن دور
ھﻧوز ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﺑﮫ ﺣﯾث ﯾك ﻗﻠﻌﮫ ﻣﺳﺗﺣﻛم ﻧظﺎﻣﯽ ﭘﺎ ﺑرﺟﺎ ﺑود ،اﻣﺎ در ﺳﮫ ﻗرن ﺑﻌد ﭘس از ﺻﺎﻋﻘﮫ ﭼﻧﮕﯾز و طﯽ
اﯾن دوره اطﻼﻋﺎت در ﻣورد ﺳرﻧوﺷت ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل در دﺳت ﻧﯾﺳت.
در دوران ﺗﻣﯾور ﮔورﮔﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﺑﮫ زور ﻓﺗﺢ و ﺗوﺳط ﻗوای ﺗﯾﻣور ﻣداﻓﻌﺎن آن »ﭘوﻻدﺑوﻗﺎ و آق ﺑوﻗﺎ« ﺑﮫ
اﺳﺎرت در آﻣدﻧد .اﯾن ﺟﻧﮓ ﺑﯾﺎﻧﮕر آﻧﺳت ﻛﮫ ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﺣدود ﺷش ﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل ھﻧوز ﻣﺳﺗﺣﻛم و ﭘﺎ ﺑر ﺟﺎ
ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺣل اﻗﺎﻣت ﺷﺎھﺎن و ﺷﮭزادﮔﺎن ﺑوده و ﭘﯾر ﻣﺣﻣد ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﭘﺳر ﺗﯾﻣور
ﮔورﮔﺎﻧﯽ در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﻣﯽ زﯾﺳﺗﮫ اﺳت .در ھﻧﮕﺎم رﺳﯾدن ﺑﺎﺑر در ﻛﺎﺑل ﺑﺎ ﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﺑﺎ ارگ و ﺑرج و
ﺑﺎره و دروازه و ﺧﻧدق و ﺧﺎك رﯾز ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣرﻛز اداری و ﻧظﺎﻣﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ و ﻣﻘر ﺣﻛﻣراﻧﺎن ﺑوده اﺳت .ﺑﺎﻻ
ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل در زﻟزﻟﮫ ﺳﺎل ﻧو ﺻد و ﯾﺎزده ھﺟری ﻛﮫ در ﻛﺎﺑل اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد اﻛﺛر ﺣﺻص آن وﯾران و ﺗﺧرﯾب ﺷد.
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اﻣﺎ ﺑﮫ اﻣر ﺑﺎﺑر ﺷﺎه در ﻣدت ﯾك ﻣﺎه دو ﺑﺎره ﻣرﻣت و ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺷد .ﮔذﺷﺗﮫ از اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺎﺑر در ﺳﺎل ﻧوﺻدوﺳﯾزده
ھﺟری ﻗﻣری در ارگ ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر اﻋﻼن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻛرد .و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻓرزﻧدان ﺑﺎﺑر در ارگ ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر
ﻛﺎﺑل ﻣﺗوﻟد ﺷده اﻧد.

از ﺟﻣﻠﮫ ھﻣﺎﯾون ﻣﺗوﻟد ﺳﺎل ﻧوﺻدوﺳﯾزده  -ھـ ق اﺳت .ﭘس از ﺑﺎﺑر ﻧوﺑت اوﻻده اش رﺳﯾد و در ﻛﺷﻣﻛش ھﺎی
ھﻣﺎﯾون و ﻛﺎﻣران ﭘﺳران ﺑﺎﺑر در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ھﻣﺎﯾون ﺑر ﻛﺎﻣران ﺗﻔوق ﯾﺎﻓت و ﻛﺎرﻣران ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺗﺎرﯾﻛﯽ ﺷب
از راه دروازه دھﻠﯽ )دروازه ﻻھوری( از ﺟﻧﺎح ﺷرﻗﯽ ارگ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﺑﮫ ﺑدﺧﺷﺎن ﻓرار ﻛرد .ھﻣﭼﻧﺎن ﺟﻼل اﻟدﯾن
اﻛﺑر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣﻐﻠﯽ ھﻧد در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﻧزد اﺳﺗﺎدان ﻛﺎﺑﻠﯽ درس ﺧواﻧد .در زﻣﺎن ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل
ﺑﯾﺷﺗر ﻣرﻛز ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑود ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﻋﻣراﻧﺎﺗﯽ در آن ﺗوﺳط دو ﺗن از ﺻوﺑﮫ داران ﻛﺎﺑل
ﺳﻌﯾد ﻣﺣﻣد ﺧﺎن و ﻋﻠﯾﻣردان ﺧﺎن ﺑوﺟود آﻣد .ﺑﮫ اﻣر ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﺗﻌﻣﯾر دوﻟت ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﻋﺎم و ﺧﺎص در آن اﺿﺎﻓﮫ
ﺷد و در ﺳﻔر ھﺎی در ﻛﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد در دوﻟت ﺧﺎﻧﮫ ﻣذﻛور اﻗﺎﻣت ﻣﯾﻧﻣود .اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ در ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ
ﭘﺎدﺷﺎھﯽ رﺳﯾد او ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻧﺎﺻر ﺧﺎن ﺻوﺑﮫ دار ﻛﺎﺑل ﭘرداﺧﺗﮫ وارد ﻛﺎﺑل ﺷد و در ارگ ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﺗرﻣﯾم ﮔردﯾد،
ﺗﯾﻣور ﺷﺎه ﭘﺳر اﺣﻣد ﺷﺎه دراﻧﯽ در ﺳﺎل ﯾﺎزده ھﺷﺗﺎد و ﺷش ﭘﺎﯾﺗﺧت را از ﻗﻧدھﺎر ﺑﮫ ﻛﺎﺑل و در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر و
اطراف آن اﻧﺗﻘﺎل داد .ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر و ﻋﻣﺎرات و ﺑﺎغ ھﺎی اطراف ﺑﮫ ﺷﻣول ﻗﻠﻌﮫ ارگ ﻛﺎﻧون اداری ،ﻣﻠﻛﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آﻣد .ﺗﯾﻣور ﺷﺎه ﻧﯾز ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺟدﯾدی در آن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻣود.
وی در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﻣﺟﺎﻟس ﺑﺣث و ﻣﻧﺎظره داﯾر ﻣﯽ ﻧﻣود و ﺑﺎ ﻋﻠﻣﺎ ﻣﺣﺷور ﺑود .از ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل در
زﻣﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑﻌدی از زﻣﺎن ﺷﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﺷﺎه ﻣﺣﻣود ﺷﺎه ﺷﺟﺎع و اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد و اﻣﯾر ﺷﯾر ﻋﻠﯾﺧﺎن و اﻣﯾر
ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘوب ﺧﺎن ،ﺑﮫ ﺣﯾث ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺷﺎھﺎن ﻣذﻛور ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار داﺷﺗﮫ اﺳت .در زﻣﺎن اﻣﯾر دوﺳت ﻣﺣﻣد ﺧﺎن
ھﯾﺋت اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺳرﻛردﮔﯽ ﺑرﻧس و ھﯾﺎت روﺳﯽ ﺑﮫ ﺳر ﻛردﮔﯽ ﻛﭘﺗﺎن وﯾﻛووﯾﭻ در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل اﻗﺎﻣت
ﮔزﯾدﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻗوای اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ رھﺑر ﻣﻛﻧﺎﺗن وارد ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل ﺷده و ﻛرﻧﯾل وﯾﻧﯽ ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر در
ﺳﺎل ھﺟده ﺳﯽ وھﺷت اﻧﺗﻘﺎل ﻧﻣود .ﻣﺣﻣد ﯾﻌﻘﺑوب ﺧﺎن ﭘﺳر اﻣﯾر ﺷﯾر ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ﻣدت ھﺷت ﺳﺎل در ﻣﺣﻠﯽ ﺑﻧﺎم
ﺳراﭼﮫ ﺧﺎص در ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل زﻧداﻧﯽ ﺑود .ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب دوﻣﯾن ﺣﻣﻠﮫ و ﺗﺟﺎوز ﻗوای اﻧﮕﻠﯾس در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﻻ
ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل در ﻗﯾﺎم ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺳﮫ ﺳﭘﺗﻣﺑر ھﺟده ھﻔﺗﺎدوﻧو -م ﻛﮫ ﻣردم ﻛﺎﺑل ،ﻛﯾوﻧﺎری راﭘس از ﯾك ﻣﺎه و ﭼﻧد روز
ﺣﻛﻣراﻧﯽ در ﻛﺎﺑل ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧدﻧد .ﺑﮫ دﻧﺑﺎل اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻗوای اﻧﮕﻠﯾس ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻧرال را ﺑرﺗس وارد ﻛﺎﺑل ﺷده و
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در اﻧﺗﻘﺎم ﺟوﯾﯽ از ﻛﯾوﻧﺎری ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﻛﺎﺑل را ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﻧزده اﻛﺗوﺑر ھﺟده ھﻔﺗﺎدوﻧو -م -طﻌﻣﮫ ﺣرﯾق ﻧﻣوده و
ﻋﻣﺎرات آن ﺗوﺳط ﺿرب ﮔﻠوﻟﮫ ھﺎی ﺗوپ وﯾران ﮔردﯾد .در زﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺑﺎﻻ ﺣﺻﺎر ﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎز ﺳﺎزی
ﺷد و ﻣﻛﺗب ﻧظﺎﻣﯽ در آن اﯾﺟﺎد ﮔردﯾد.
ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﮐﮫ در ﻗﺳﻣت ﺟﻧوب ﻏرﺑﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل در داﻣﻧﮫ ﮐوه ﺷﯾر دروازه و ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﻣوﻗﻌﯾت داﺷت،
ﻣﻧظره زﯾﺑﺎی را ﺗﺷﮑﯾل داده ﺑود و از ﻗداﻣت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرﺧوردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﯾن ﮐول در طول ﺳﺎل ھﺎ ﺷﮑﺎرﮔﺎه
ﺷﺎھﺎن و ﺣﮑﻣرواﯾﺎن ﻣﻠﯽ و ﻣﺣﻠﯽ ﻧﯾز ﺑوده اﺳت .ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن آب اﯾﺳﺗﺎده ﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ در آن اﻧواع ﭘرﻧده ﮔﺎن،
ﺑﺧﺻوص ﻣرﻏﺎﺑﯾﺎن زﯾﺎد دﯾده ﻣﯽ ﺷد و زﻣﺎﻧﯽ اﯾن ﮐول ﺑﺣدی آب داﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﺑر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺎن ﺳﺎﺑق اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎ
ﮐﺷﺗﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﮐول ﻣﯽ رﺳﺎﻧد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣوﺟودﯾت ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﺑﺎﻻی آب و ھوای ﻣﻧطﻘﮫ ﻧﯾز ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻔﯾد
داﺷت و از ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﯾﮏ ﻓﺿﺎی ﻣﻌطر و ﭘرﻧده ھﺎی ﻣرﻏوب آن ھﻣواره ﺗﻌداد ﺳﯾﺎﺣﯾن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑرای
ﺗﻣﺎﺷﺎی ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﻣﯽ آﻣدﻧد وﻟﯽ ﻧظر ﺑﮫ ﻋواﻣل و ﻧﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ھﺎی ﭼﻧد دھﮫ ﮐول ﺣﺷﻣت ﺧﺎن ﺑﮫ ﺧﺷﮑﯽ
ﮔراﺋﯾده اﺳت و ﻋده ﯾﯽ ﻣردم ھم از ﻧﯽ زار ھﺎی اﯾن ﮐول در ﺳﺎﺧﺗن ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺷﺎن ﺑﮑﺎر ﺑردﻧد و ﯾﺎ ﻧﯽ ھﺎی آن
را ﺑﮫ ﻓروش رﺳﺎﻧدﻧد.
 -١٣ﻗﺻر ﭼﮭﻠﺳﺗون

در دوران ﺣﮑوﻣت اﻣﯾر ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن در ﺳﺎل ﻧوزده ھﻔده)م( در ﻣﻧطﻘﮫ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﮐﮫ در ان زﻣﺎن ﺑﻧﺎم ھﻧدﮐﯽ ﯾﺎد
ﻣﯾﺷد ﻗﺻری ﺑﺎ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﺑرای ﺑود و ﺑﺎش ﺷﺎه اﻋﻣﺎر ﮔردﯾد .ﭼﻧدی ﺑﻌد در ﮐﻧﺎر اﯾن ﻗﺻر ﺑﺎغ ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎی ﻧﯾز
درﺳت ﺷد ،ﮐﮫ رﻓﺗﮫ رﻓﺗﮫ اﯾن ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﻧﺎم ﭼﮭﻠﺳﺗون ﻣﺳﻣﺎ ﺷد .اﯾن ﻗﺻر ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﻧﺎدر ﺧﺎن ﺗﺎ اﻧدازه ﯾﯽ
ﺗﺧرﯾب ﺷده ﺑود اﻣﺎ در زﻣﺎن وی ﺗﺎ ﺣد زﯾﺎد دوﺑﺎره ﺗرﻣﯾم ﺷد .از اﯾن ﻗﺻر ﺗﺎ دﯾر زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺣﯾث ﻣﮭﻣﺎن ﺧﺎﻧﮫ
دوﻟﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷد.
درﯾن ﻗرﯾﮫ ﺑﺎغ ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳم ﻗرﯾﮫ ﻣﺳﻣﺎ اﺳت ﻧﯾز ﺑرای ﺗﻔرﯾﺢ و ﺗﻣﺎﺷﺎی اھﺎﻟﯽ ﻣوﺟود اﺳت.
ﭼﮭﻠﺳﺗون از ﺑﺎﺑر ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب ﺑﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﭼﮭﺎر ﮐﯾﻠو ﻣﺗر ﺑﮫ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺳرک ھﻣواری از ﺑﯾن اﺑﺎدی ھﺎی ﯾﮏ
ﺑﺎغ زﯾﺑﺎ ﺟﻠب ﻧظر ﻣﯾﮑﻧد .اﯾن ﺑﺎغ و ﻋﻣﺎرت در داﻣﻧﮫ ﻏرﺑﯽ ﮐوه زﻧﺑورک ﮐﮫ ﻗﻠﻌﮫ ان واﻗﻊ ﺷده ﺑﮫ ﻗﺑرﺳﺗﺎﻧﯽ واﻗﻊ
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ﮐﮫ ﺑﻧﺎم ﺷﮭدای ﺻﺎﻟﺣﯾن ﯾﺎد ﻣﯾﺷود و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭼﮭﻠﺳﺗون ھم ﻣﺎﻧﻧد ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر ﻣﻧظره دﻟﻔرﯾﺑﯽ
داﺷﺗﮫ اﻧﺳﺎن ﻣﯾﺗواﻧد از اﯾن ﺟﺎه ﺗﻣﺎم ﻣوﻗﻌﯾت ھﺎی ﻣﮭم ﮐﺎﺑل و ﭼﮭﺎردھﯽ را ﺑﺑﯾﻧد.
از ﺳﺎﻟﮭﺎى ﺣﮑوﻣت ظﺎھرﺷﺎه ﺑدﯾن ﺳو ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺻر ﭼﮭﻠﺳﺗون ﯾﺎد ﻣﻰ ﺷد .ﺣﺗﻰ در ھﻣﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ ﻣﻧظره ﻗﺻر ﻣدرن
ﭼﮭﻠﺳﺗون از ﺗﺎﻻر ﺗﺧت رﺳﺗم ﮐﺎﺑل دﯾده ﻣﻰ ﺷد .ﻧﺎﻣﮭﺎى ﺗﺎرﯾﺧﻰ اﯾن ﺳرزﻣﯾن از دوران اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣنﺧﺎن ﺑدﯾن
ﺳو ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎم ﮐردﻧد .اﺣﻣد ﻋﻠﯽ ﮐﮭزاد در ﭘﯾوﻧد ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎخ از ﮐﻼه ﻓرﻧﮕﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺧود رﺳﺗم دﺳﺗﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎن ،ﻧﮭﺎل
ھﺎی ﺳﺑز . . .ﻣﻰ ﻧوﯾﺳد .ﺗﺧت رﺳﺗم ﮐﺎﺑل ﮐﮫ زادﮔﺎه ﻣﺎدر رﺳﺗم داﺳﺗﺎن ﻣﻰ ﺑﺎﺷد و دﯾﮕر ﻧﺎﻣﮭﺎى اﺳطوره ھﺎى
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﻰ آرﯾﺎﻧﺎ )اﯾران زﻣﯾن( ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮕذارى ھﺎى ﻣﺟدد ﻋوض ﺷدﻧد .در ﺑﺎغ ﺗﺧت رﺳﺗم ﮐﮫ ﺳﭘس ﺑﮫ ﺑﺎغ ﭼﮭﻠﺳﺗون
ﻣﺳﻣﺎ ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎى  ١٩٩٢ﺟﺷﻧﮭﺎى ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﻰ وﺑوﯾژه ﻧوروز ﺗﺟﻠﯾل ﻣﻰ ﺷد .در ﺗﺎﻻر ﻏﺎر ﺑزرگ ﮐوه ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
ﺗﺧت رﺳﺗم ﻣﺷﮭور ﺑود ﭼﺎﯾﺧﺎﻧﮫ و ﮐﺑﺎﺑﻰ ﻗرار داﺷت .ﺑﮫ ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن در روزھﺎی ﺟﺷن و ﻋﯾد و روز ھﺎى آﺧر ھﻔﺗﮫ
ﯾﻌﻧﻰ دﯾﮕر و ﯾﺎ ﭘﯾﺷﯾن )ﻋﺻر ﺑﻌد از ظﮭر( ﭘﻧﺞ ﺷﻧﺑﮫ و ﺟﻣﻌﮫ ﺷﯾرﻧﯽ و ﻣﯾوه وﻏذا و ﻧوﺷﺎﺑﮫ و ﺑﮫ وﯾژه ﭼﺎﯾﻧﮑﯽ
)آﺑﮕوﺷت در ﻏوری دوﺑﺎره ﺗرﻣﯾم ﺷده ﭼﯾﻧﯽ( ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﺷد .ﭼﮭل ﺳﺗون ﮐﺎﺑل ﭘﯾش از ﺗﺧرﯾب اش ﺑﮫ دﺳﺗور
ﻓرﯾدرﯾﮏ راﺑرﺗس ،آرل ﮐﻧدھﺎر  Earl Roberts ،Frederick Robertsاﻧﮕﻠﯾس ﻓرﻣﺎﻧده ﻗﺷون ﻣذﮐور ﺑرای
ﮐﺎﺑل  -ﻗﻧدھﺎر در ﺟﻧﮓ دوم اﻓﻐﺎن اﻧﮕﻠﯾس ﻗﺻر ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ھﻧدﮐﯽ ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷد .اﯾن ﻗﺻر در آن زﻣﺎن ﭼﮭل ﺳﺗون
داﺷت.
ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر دوم ﺑرای دﺧﺗر ﺧود)ﮔوھرﺑﯾﮕم و ﯾﺎ زھره ﺑﯾﮕم( و داﻣﺎد ﺧود )ﺗﯾﻣورﺷﺎه دراﻧﯽ( ﺑر ﻓراز ﺗﭘﮫای از ﮐوه
ھﻧدﮐﯽ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ زﻣﺎن ﺷﺎه دراﻧﯽ ،ﻧواده اﺣﻣدﺧﺎن اﺑداﻟﯽ )ﺳﭘس دراﻧﯽ( در آن زﻧده ﮔﯽ ﻣﯽ ﮐرد .ﺧﺎﻧم ﺗﯾﻣورﺷﺎه
دﺧت ﻋﺎﻟﻣﮕﯾر دوم ) (١٧۵٩-١٨٠۶از ﻧواده ﺑﺎﺑرﺷﺎه ﺑﻧﯾﺎن ﮔذار ﺳﻠﺳﻠﮫ ﮔورﮐﺎﻧﯾﺎن ھﻧد ﺑود.
اﺣﻣدﻋﻠﯽ ﮐﮭزاد در ﻧﺑﺷﺗﮫ ﺧود زﯾر ﻋﻧوان ﺑﻧﺎی ﻗﺻر ﭼﮭل ﺳﺗون ﺑﮫ ﺳﻣت ﺷرﻗﯽ ﺑﺎﻻﺣﺻﺎر ﮐﺎﺑل ﺳﺎل ١٢١٠
ھﺟرى ﻗﻣرى را ﻣﻰ ﻧﺎﻣد ﮐﮫ ﭼﮭل ﺳﺗون زﻣﺎﻧﺷﺎھﯽ ﻋﻣﺎرﺗﯽ ﺑود ﺑﻠﻧد و رﻓﯾﻊ و ﻣﺷﺗﻌل ﺑر ﭼﮭﺎر ﻣﻧزل و در ﯾﮑﯽ
از اطﺎق ھﺎی ﻣﻧزل ﭼﮭﺎرم ﺳرﯾر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﭘوﺷش ﻗﺻر ﺑﺷﮑل ﮔﻧﺑد ﺑزرگ ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ.
ﻣﻼ ﻓﯾض ﻣﺣﻣد ﮐﺎﺗب )١٨٦٢۔١٩٣١ﻣﯾﻼدی ﺑراﺑر ﺑﮫ ١٢۴١۔ ١٣١٠ﺧورﺷﯾدى ﺑراﺑر ﺑﮫ ١٢٧٨۔ ١٣٤٩ھﺟرى
ﻗﻣرى( ﻣﺣﻣد در ﮐﺗﺎب ﺧود ﺳراج اﻟﺗوارﯾﺦ ﭼﻧدﯾن ﺑﺎر از ھر دو ﻗﺻر ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ،ﻗﺻر ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ھﻧدﮐﻰ )ﺳﭘس
ﻣﺷﮭور ﺑﮫ ﻗﺻر ﭼﮭﻠﺳﺗون در ﮐﺎﺑل( و ﻗﺻر ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ﺗﺎﺟﻘرﻏﺎن و ﯾﺎ ﺗﺎﺷﻘرﻏﺎن ﻣﻰ ﻧوﯾﺳد.
ﻓرﯾدرﯾﮏ راﺑرﺗس ﮐﮫ ﻟﻘب ﻧﺟﺑﺎی آرل ﮐﻧدھﺎر و ﺑﺎروﻧت را ﮔرﻓت اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن را در  ٢٢ﺟوﻻی ١٨٨٠
ﻣﯾﻼدی ﺑراﺑر ﺑﮫ  ١٢۵٩ﺧورﺷﯾدى ﺑراﺑر ﺑﮫ  ١٢٩٧ھﺟرى ﻗﻣرى ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎه ﻣﻘرر ﮐرد .در ﺳﺎل  ١٣٠۵ھﺟرى
ﻗﻣرى ﮐﮫ ﺑراﺑر ﺑﮫ  ١٢۶٧ﺧورﺷﯾدى و  ١٨٨٨ﻣﯾﻼدی ﻣﯽ ﺷود ﺑرای ﭘﺳر ﺧود ﺑروی آوار ﻗﺻر ﭼﮭﻠﺳﺗوﻧﮫ ﺟﮭﺎن
ﻧﻣﺎ ﻗﺻر ﺑدون ﭼﮭل ﺳﺗون آﺑﺎد ﮐرد و ﻧﺎﻣش را از ﺟﮭﺎن ﻧﻣﺎ ﺑﮫ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﺗﻐﯾﯾر داد .ﺑﺧش ﻏرﺑﯽ ﮐوه ھﻧدﮐﯽ ﺑﮫ ﮐوه
ﭼﮭﻠﺳﺗون ﻣﺳﻣﺎ ﺷد .ﻋده ھم ﮔﻔﺗﻧد ﮐﮫ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﺑﻧﺎم »ھﻧده ﮐﯽ« ھم ﯾﺎد ﻣﯽﮔردﯾد .ﺣﺑﯾب ﷲ ﺧﺎن و ﺳﭘس ظﺎھرﺧﺎن
اﯾن ﻗﺻر را ﺗوﺳﻌﮫ دادﻧد ،ﭼﮭﺎر طﺑﻘﮫ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﻟﯾﻠﯾﺎس اﻧﺎﻣﯾﻠﺗون  Dr Lillias Anna Hamilton M. Dداﮐﺗر
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اﻣﯾر ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن ﺑود و از ھر دو ﺑﻧﺎھﺎ در داﻣﻧﮫ ﮐوه ھﻧدﮐﯽ در ﭼﺎردھﯽ ﮐﺎﺑل ﻋﮑﺳﺑرداری ﻧﻣوده ﺑود .ﻧﺎﻧﺳﯽ
ھﺎﺗﭻ دوﭘری در داﻧﺷﻧﺎﻣﮫ اﯾراﻧﯾﮑﺎ ﭘﯾراﻣون ﻗﺻر ﭼﮭﻠﺳﺗون ﮐﺎﺑل و ﺗﻐﯾﯾر ﻧﺎﻣش از ھﻧده ﮐﯽ ،ھﻧدﮐﯽ ،اﻧدﮐﯽ. . . .
ﺑﮫ ﭼﮭﻠﺳﺗون ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد .اﯾن ﻗﺻر دارای دو ﺑﺎغ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣﺳﺎﺣت ﭘﺎرک اش )ﺑﺎغ ﺧﺎرﺟﯽ(
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﺑﮫ  ٣٠ھﮑﺗﺎر ﮔﻔﺗﮫ ﺷده اﺳت.
اﯾن ﻗﺻر در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﮐﺎﻣﻼ وﯾران ﺷده و ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل ﻗﺻد از ﻧو ﺳﺎزی آن را دارد.
 -١۴ﺑﺎغ ﺑﺎﺑرﺷﺎه

اﯾن ﺑﺎغ را ﺑﺎﺑرﺷﺎه در ﭘﮭﻠوی ﺑﺎﻏﮭﺎی دﯾﮕر ﮐﺎﺑل در زﻣﺎن ﺣﯾﺎت ﺧود اﺣداث ﻧﻣوده و ﻧظر ﺑﮫ ﻋﻼﻗﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎﺑر ﺑﮫ
اﯾن ﺑﺎغ داﺷت وﺻﯾت ﻧﻣود ﺗﺎ ﺟﺳد وی را در ھﻣﯾن ﺑﺎغ ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺎﻻی ﻣرﻗدش ﮔﻧﺑد و ﻋﻣﺎرﺗﯽ اﻋﻣﺎر ﻧﻣﺎﯾﻧد،
دﻓن ﮐﻧﻧد .اﯾن ﺑﺎغ ﺑﻌداً از طرف اوﻻدهء ﺑﺎﺑر ﺗرﻣﯾم و ﻣرﻣت ﮔردﯾده و ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً ﺷﺎه ﺟﮭﺎن ﭘول زﯾﺎدی را در
ﺗرﻣﯾم آن ﺑﮫ ﻣﺻرف رﺳﺎﻧﯾد و ﯾﮏ ﻣﺳﺟد ﻣرﻣرﯾن ﺳﺎﺧت .ﻗﺻر ﻣﻠﮑﮫ ﯾﺎدﮔﺎر اﻣﯾرﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﺧﺎن در آن ﺳﺎﺣﮫ
اﺳت .در ﮔوﺷﮫ ﺟﻧوب ﺷرق ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر ﯾﮏ ﻗﺻر ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺳم دو ﻣﻧزﻟﮫ ﻣوﻗﻌﯾت دارد.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن آن طوری ﻣﯾﺑﺎﺷد ﮐﮫ در طرف ﺟﻧوب در ﻣﻧزل اول ﯾﮏ ﺗﻌداد ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮫ و در ﻣﻧزل دوم اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺧواب،
ﺣﻣﺎم ،آﺷﭘزﺧﺎﻧﮫ ،ﺑطرف ﻏرب آن ﺻﺎﻟون ھﺎی ﻧﺷﯾﻣن ،اﺗﺎق ﻧﺎن و ﺷﺎه ﻧﺷﯾن ھﺎ ﺑوده ﺑطرف ﺷﻣﺎل آن ﻧﯾز در ﻣﻧزل
اول اﺗﺎﻗﮭﺎی ﺑرای ﺑود و ﺑﺎش ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و در ﻣﻧزل دوم آن ﯾﮑﺗﻌداد اﺗﺎﻗﮭﺎ اﻧدروﻧﯽ و ﺑﯾروﻧﯽ
ﻣﯾﺑﺎﺷد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و در ﭘﯾﺷروی ﺗﻣﺎم اﺗﺎﻗﮭﺎی طرف ذﮐر ﺷده دارای ﯾﮏ ﺑرﻧده ﺳرﭘوﺷﯾده ﻣﯾﺑﺎﺷد .طرف ﺷرق
ﻗﺻر ﻣذﮐور ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾوار ﮐوﺗﺎه ﻣﺳدود ﺑوده ﺗﺎ ﺗﻣﺎم ﻣﻧظره ﺑﺎغ دﯾده ﺷود .دروازهء ورودی ﻗﺻر ﮐﮫ در ﮔوﺷﮫء
ﺷﻣﺎل ﻏرب ﻗرار دارد ،دروازه ﻣذﮐور ﺑﮫ ﯾﮏ دھﻠﯾز ﺑزرگ ارﺗﺑﺎط داﺷﺗﮫ و در ﻧزدﯾﮑﯽ دروازهء ﻣذﮐور ﯾﮏ اﺗﺎق
ﺑزرگ ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد .ﺑﺎﻻی دھﻠﯾز ﻣذﮐور ﻧﯾز دو اﺗﺎﻗﯽ ﺑوده ﮐﮫ آن ھم ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظﯾن ﺷﺎﯾد ﺑوده ﺑﺎﺷد.
در طرف ﺷرق ﺑﺎغ در ﺣﺻﮫء وﺳطﯽ آن ﯾﮏ ﺣوض آب ﺑﺎزی ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ﻣوﻗﻌﯾت دارد .در طرف ﺟﻧوب
ﺣوض ﻣذﮐور ﻣﻘﺑرهء ﺑﺎﺑرﺷﺎه و ﻣﻘﺑرهء رﻗﯾﮫ ﺑﯾﮕم ﻗرار دارد .ﺑطرف ﻏرب ﻣﻘﺑره ،ﻣﺳﺟد ﻋﺎﻟﯽ ﺳﻧﮓ ﻣرﻣری ﺳﻔﯾد
ﺑﻧﺎ ﻧﮭﺎده ﺷده اﺳت .ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﻔﺎﺻﻠﮫء ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﯾﺳت ﻣﺗری طرف ﻏرب ﻣﺳﺟد ھﻣﺎن رﺳﺗوراﻧت ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﺳﻣت
ﺷﻣﺎل رﺳﺗوراﻧت ﻣذﮐور ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﻔﺎﺻﻠﮫء ﺑﯾﺳت ﻣﺗری آن ﯾﮏ ﺣوض آب ﺑﺎزی دﯾﮕر ﮐﮫ ﺟدﯾداً ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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در ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺳﺟد ھﻧر ﺳﻧﮓ ﺗراﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ و در رﺳﺗوراﻧت ھﻧر ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗﺻر ھﻧر
ﻣﻌﻣﺎری ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﮑﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت .ﻣﺳﺟد ﻣذﮐور ﮐﺎﻣﻼً از ﺳﻧﮓ ﻣرﻣر ﺳﻔﯾد ،ﺧﺷت ﭘﺧﺗﮫ ،ﺳﻣﻧت ،رﯾﮓ ،ﭼوﻧﮫ
و آھن ﮔﺎدر ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده .رﺳﺗوراﻧت از ﻣواد ﺧﺷت ،ﭘﺧﺗﮫ ،رﯾﮓ ،ﭼوﻧﮫ ،ﺳﻣﻧت ،ﺳﻧﮓ ﮔزک ،ﭼوب و اﻋﻣﺎر
ﮔردﯾده اﺳت .در ﻗﺻر ﻣواد ﺧﺷت ﭘﺧﺗﮫ ،ﺧﺷت ﺧﺎم ،ﺳﻧﮓ ،رﯾﮓ ،ﭼوﻧﮫ ،ﮔل ،ﭼوب و آھن ﺑﮑﺎر ﺑرده ﺷده اﺳت.
در ﺑﺎغ ،ﻣﺳﺟد و رﺳﺗوراﻧت ﺑﺻورت ﻋﻣوﻣﯽ ﻓﻌﻼً ﺧوب اﺳت وﻟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻗﺻر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﺑﺳﯾﺎر ﺧراب ﭼون
اﮐﺛرا اﺗﺎﻗﮭﺎی آن از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت اﮔر ﺗوﺟﮫ ﻧﺷود ﻣﻣﮑن ﺑﮫ زودی از ﺑﯾن ﺑرود.
ﺑﺎﺑر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ دوﺷﻧﺑﮫ ﭘﻧﺞ ﻣﺎه ﺟﻣﺎدی اﻻول ﺳﺎل  ٩٢٧ھﺟری ﻗﻣری در ﭼﮭﺎر ﺑﺎغ زر اﻓﺷﺎن ھﻧد ﮐﺗﺎر ﺟﻣﻧﺎ )رام
ﺑﺎغ( درﮔذﺷت و در ھﻣﺎن ﺟﺎ ﻣدﻓون ﮔردﯾد .ﺟﺳد ﺑﺎﺑر ﺗﺎ ﺳﺎل  ٩۴٧ھـ ق ﮐﮫ ھﻣﺎﯾون در ھﻧد ﭘﺎدﺷﺎه ﺑود در ھﻣﺎن
ﺑﺎغ ﻣدﻓون ﺑود .ﭼون در رﺟب ھﻣﯾن ﺳﺎل ھﻣﺎﯾون از ﺷﯾرﺷﺎه ﺷﮑﺳت ﺧورد و ﺑﮫ اﯾران ﭘﻧﺎھﻧده ﺷد ﺑﯽ ﺑﯽ ﮐﺑﺎر ﮐﮫ
ﯾوﺳﻔزﯾﯽ زن ﺑﺎﺑر )ﺑﻘوﻟﯽ ﮔﻠﺑدن ﺑﯾﮕم( ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺑدن او را ﺑﮫ ﮐﺎﺑل اﻧﺗﻘﺎل داد و در ﻗﺳﻣت ﻋﻠﯾﺎی ﺑﺎغ ﮐﮫ ﺑﻧﺎم او ﺷﮭرت
دارد ﻣدﻓون ﺳﺎﺧت .ﮐﺎﺑل از ﺻر ﺑﺎﺑر ﺗﺎ اواﺧر ﺳﻠطﮫ ﺷﮭﻧﺷﺎه ھﺎن ﻣﻐول از ﺣﯾث ﺑداﻋت ﻣﻧظر و ﺑﺎغ ھﺎی زﯾﺑﺎی
ﺧود در ﺑﯾن ﻣورﺧﯾن اﯾن دوره ﺷﮭرت ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ دارد .اﯾن ﻣورﺧﯾن ﺑﺎغ ھﺎ و ﻣﻧﺎزل آﻧرا ﺑﺎر ھﺎ ﺳﺗوده اﻧد .ﺧود
ﺑﺎﺑر در ﺗزک ﺧود ﻧﯾز ﺑﮫ وﺻف آن ﭘرداﺧﺗﮫ اﺳت .ﺷﺎھﺎن ﻣﻐوﻟﯽ ﮔورﮔﺎﻧﯽ ھﻧد( در اﯾﺟﺎد اﺑدات و ﻋﻣراﻧﺎت
ﻗﺷﻧﮓ و زﯾﺑﺎ در ھﻧد ﺷﮭرت ﻓراوان دارﻧد دو ﺷﺎھﮑﺎر ھﺎی زﯾﺎدی را در ھﻧد از ﺧود ﺑﯾﺎدﮔﺎر ﻣﺎﻧده اﻧد وﻟﯽ در
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭼون ﺧود ﺷﮭر ﯾﺎران ﺳﮑوﻧت ﻧداﺷﺗﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺻﻔﺣﺎت ﮔﺎھﯽ ﺳﻔر ﻣﯾﮑردﻧد ﺑﻧﺎﺑر آن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﺛﺎر
ﺟزﺋﯽ ﻣﺛل ﻣﺳﺟد ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر و ﭼﮭل زﯾﻧﮫ ﻗﻧدھﺎر ﭼﯾزی از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﻧﯾﺎﯾد و اﮔر آﺑﺎدی ھﺎی دﯾﮕری ھم ﻣوﺟود
ﺑوده ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﻧد.
ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود ﺷﺎھﺎن ﮔورﮔﺎﻧﯽ ھﻧد ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯾد از ﺑﺎغ ھﺎی ﮐﺎﺑل ﺑﺎغ ﺳﺎزی در ھﻧد رواج داده اﻧد ﭼﮫ ﻗﺑل از آن ﻣردم ھﻧد
ﺑﮫ ﺑﺎغ ﺳﺎزی آﺷﻧﺎﯾﯽ ﻧداﺷﺗﻧد .ﺑﺎﺑر ﺑﮫ ﻣﺟرد ورود ﺑﮫ ﮐﺎﺑل ﺷﯾﻔﺗﮫ ﻣﺣﯾط طﺑﯾﻌﯽ اﯾن ﺷﮭر ﻣﯽ ﺷود .دﺷﺗﯽ ﺳرﺳﺑز
ﻣﺣﺻور در ﺑﯾن ﺗﭘﮫ ھﺎ ﮐﮫ رودی ﭘر آب در آن ﺟﺎری اﺳت .آب و ھوای ﺧوش آن را ﻣﻧﺎﺳب اﯾﺟﺎد ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺎغ
ھﺎﯾﯽ ،ﻧظﯾر ﺑﺎغ ھﺎی اﻓﺳﺎﻧﮫ ای ﺳﻣرﻗﻧد ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .ﺷﺎﺧﮫ ﻋﻣده ای از اﯾن رود ﺑﮫ ﻣﻧظور آﺑﯾﺎری ﺑﺎغ ﺳﻠطﻧﺗﯽ و
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺑﺎغ ھﺎی واﺑﺳﺗﮫ ای ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن آﻧﮭﺎ در ﺑﺧش ﺷﻣﺎﻟﯽ ﮐﺎﺑل ﻣﯽ دھد ﺑرﮔرداﻧده ﻣﯽ ﺷود .وﻗﺎﯾﻊ
ﻧﮕﺎران و ﻣﺳﺎﻓراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ اواﯾل ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ از ﮐﺎﺑل دﯾدار ﮐرده اﻧد از ﺑﺎﻏﺎت ﻣﯾوه ای ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده ﺗر از
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ ﺳﺧن راﻧده اﻧد .ﺗﺷﺧﯾص اﯾﻧﮑﮫ ﮐدام ﯾﮏ اﺛر ﺑﺎﺑر ﺑوده اﻧد دﺷوار اﺳت .ﺣداﻗل ﭘﻧﺞ ﺑﺎغ ھﻔﺗﺎد و ھﻔت
ﺳﺎل ﭘس از ﻣرﮔش ﻣورد ﺑﺎزدﯾد ﻧوه او ،ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد .ﺟﮭﺎﻧﮕﯾر ،اﻣﭘراطور ﻣﻐول ،ﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل
 ١۶٠٧از ﮐﺎﺑل دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد و در ﺧﺎطرات ﺧود از ﺗوﻗف اردوﮔﺎه ﺳﻠطﻧﺗﯽ در ﺑﺎغ ﺷﮭر آرا ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧد .در
ﮐوﺷﮑﯽ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻧﺎم ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻟﮫ ھﺎﯾش در وﺳط ﺑﺎغ ﺑﻧﺎ ﮐرده اﺳت ﺑﯾﺗوﺗﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد .در ھﻣﺎن روز از ﭼﮭﺎر ﺑﺎغ
دﯾﮕر دﯾدار ﻣﯽ ﮐﻧد .ﻣﮭﺗﺎب ﺑﺎغ ،ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﮫ اﻣر ﻣﺎدر ﺑزرگ ﭘدری او )ھﻣﺳر ﺑﺎﺑر( ،ارﺗﮫ ﺑﺎغ و ﺑﺎغ دﯾﮕری
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ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺗوﺳط ﻣﺎدر ﺑزرگ ﺧودش )دﺧﺗر ﺑﺎﺑر( و ﺳراﻧﺟﺎم ﭼﮭﺎر ﺑﺎغ ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺑﺎغ ﮐﺎﺑل )ﺑﺎغ ﺑﺎﺑر ﺷﺎه( .ﭼﻧﺎن
ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ،ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ در اﯾﺟﺎد ﺑﺎغ ھﺎ اﯾﻔﺎ ﮐرده اﻧد.
ھم ﺑﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﺑوده و ھم ﺑر اﺟرای آﻧﮭﺎ ﻧظﺎرت دﻗﯾق داﺷﺗﮫ اﻧد .ﻧزد ھﯾﺋت ﻧﺧﺑﮕﺎن ﻋﺻر ﺗﯾﻣوری ،ﮐﮫ ﺑرای اﺻل و
ﻧﺳب اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر ﻗﺎﯾل ﺑودﻧد .ﺷﺎھدﺧت ھﺎی ﺑرﺧوردار از اﺻﺎﻟت ﻣﺿﺎﻋف ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ھر دو ﺗﺑﺎر ﭼﻧﮕﯾز و
ﺗﯾﻣور ،ﻧﻘش ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧده ای در ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ھﻧرھﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻣوده اﻧد .ھﻣﺳر ﺑﺎﺑر ﻧﯾز ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺷﺎھدﺧت ھﺎی
ﺑرﺧوردار از اﺻﺎﻟت ﻣﺿﺎﻋف اﺳت .او در طﯽ ﺳﻔرش ﺑﮫ ھرات ﺑﺎ وی آﺷﻧﺎ ﻣﯽ ﺷود .ﻣورﺧﺎن ﺷﮑوﻓﺎﯾﯽ ھﻧرھﺎ،
آﯾﯾن ھﺎ ،ادب و ﻣﻌﻣﺎری در ﺳده ﭘﺎﻧزدھم ھرات ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺧﺎرا و ﺧراﺳﺎن را ﯾﮏ رﻧﺳﺎﻧس ﻣﯽ داﻧﻧد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ ً ھم زﻣﺎن
ﺑﺎ رﻧﺳﺎﻧس اروﭘﺎﺳت .دو ﺑﺎغ دﯾﮕر در ﺑﺎﺑر ﻧﺎﻣﮫ ذﮐر ﺷده اﻧد ﮐﮫ ﺑﻌداً ﺑﯾرون ﮐﺎﺑل ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدﻧد .اوﻟﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎب
او ﺑﯾش ﺗر از آن ﺳﺧن ﻣﯽ رود ،ﺑﺎغ وﻓﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺷرف ﺑﮫ رود ﺳرﺧرود ﻧزدﯾﮏ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .اﯾن
ﺑﺎغ ﺑﮫ زودی از ﻣﯾﺎن رﻓت و ﺑﮫ ھر ﺣﺎل در ﺣد اطﻼع ﻧﮕﺎرﻧده ذﮐری از آن ،در آﺛﺎر ھﯾﭻ ﯾﮏ از وﻗﺎﯾﻊ ﻧﮕﺎران ﯾﺎ
ﺳﯾﺎﺣﺎن ﻏرﺑﯽ ﻧﺷده اﺳت .در ﺑراﺑر ﻧزدﯾﮏ اﺳﺗﺎﻟﯾف ،در ﻧﯾﻣﻼ ﯾﮏ ﺑﺎغ ﻣﺗروﮐﮫ ﻣﻧﺳوب ﺑﮫ ﺑﺎﺑر وﺟود دارد ،ﮐﮫ
ردﯾف ھﺎی ﭼﻧﺎرھﺎی ﮐﮭن آن ﺑﻘﺎﯾﺎی ﯾﮏ ﺑﺎغ ﺗﺷرﯾﻔﺎﺗﯽ ﻧﺷﺎن دارﻧد.
 -١۵ﻗﺻر داراﻟﻣﺎن

ﻗﺻر ﻗﺑل از ﺳﺎل ھﻔﺗﺎد و ﯾﮏ و آﻣدن ﺗﻧطﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی

ﻗﺻر ﺑﻌد از ﺳﺎل ھﻔﺗﺎد و ﯾﮏ و آﻣدن ﺗﻧطﯾم ھﺎی ﺟﮭﺎدی
ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن از ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﮐﺷوراﺳت .اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﻔﺎﺻﻠﮫ ھﺷت ﮐﯾﻠوﻣﺗر ﺑﮫ طرف ﺟﻧوب ﻏرب ﺷﮭر
ﮐﺎﺑل ،در ﺳﺎل ھﺎی  ١٣٠۴-١٣٠۶ھـ .ق و در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﺗرﻗﯽ ﺧواه و زﯾر ﻧظر ﻣﮭﻧدﺳﺎن

PDF gemaakt met pdfFactory Pro probeerversie www.pdffactory.com

www.esalat.org
آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﻗﺻر ،ﺣدود  ١۵٠اﺗﺎق ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ داﺷت ﮐﮫ ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎه دوﻟﺗﯽ دوره اﻣﺎﻧﯽ از آن
اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﮐردﻧد.
ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن ،از ﺷﻣﺎر ھﻔﺗﺎد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣدرﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑﺗﮑﺎر ﺟوزف ﺑرﯾﮑس ھﻣراه ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﯾم  ٢٢ﻧﻔر از
ﻣﮭﻧدﺳﺎن آﻟﻣﺎﻧﯽ و ھﻔﺗﺻد ﺗن ﮐﺎرﮔر اﻓﻐﺎﻧﯽ طﯽ دھﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٢٩ﻣﯾﻼدی در دﺳت ﺳﺎﺧت ﺑود .در آن زﻣﺎن،
ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺣﺳﻧﮫ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﯾن دو دوﻟت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﻟﻣﺎن ﺑرﻗرار ﺑود و در اﻣور ﺷﮭرﺳﺎزی و اﻋﻣﺎر ﺳﺎﺧﺗﻣﺎنھﺎی
دوﻟﺗﯽ ،اﯾن اﻧﺟﻧﯾران آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﮭم ﺑﺎرز داﺷﺗﻧد .در اﯾن ﻣﯾﺎن ،ﺳﺎﺧت ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن ،ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت ﺷﺎه
اﻣﺎنﷲ ﺑﻧﺎ ﺷد ،در ﺳﺎل  ١٣٠۴ھـ .ق زﯾر ﻧظر اﻧﺟﻧﯾر واﻟﺗر ھﺎرﺗن آﻟﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز و در ﺳﺎل  ١٣٠۶ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾد.
اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن اﯾن ﻗﺻر را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود و ﺑرای ﮐﺎرﺑرد دﺳﺗﮕﺎه دوﻟت ﺳﺎﺧت ،اﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از دو ﺳﺎل از آن اﺳﺗﻔﺎده
ﮐرد ﺗﺎ آن ﮐﮫ ﺳﻠطﻧﺗش ﺳﻘوط ﮐرد .ﮐﺎخ داراﻻﻣﺎن ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ،ﻣﺣﻠﯽ ﺑرای ﭘﺎرﻟﻣﺎن ﺟدﯾد اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺷود ،ﭘس از
ﺳرﻧﮕوﻧﯽ ﺷﺎه اﻣﺎنﷲ ،ﺳﺎلھﺎ ﻣﺗروک ﻣﺎﻧد و در ﺳﺎل  ١٩٦٩ﻣﯾﻼدی دﭼﺎر آﺗش ﺳوزی ﮔردﯾد .ﺳﭘس ﺑﺎزﺳﺎزی و
ﺑﮫ ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ در ﮐﺎﺑل ﺗﺑدﯾل ﺷد.
در ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی ،ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾده ﺷدو در ﺳﺎل ھﺎی دھﮫ ﺷﺻت ﺧورﺷﯾدی وزارت دﻓﺎع از
اﯾن ﻗﺻر اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐرد و در ﮐودﺗﺎی  ١۶دﻟو ١٣۶٨ﺧورﺷﯾدی ﺑﮫ رھﺑری ﺟﻧرال ﺷﮭﻧواز ﺗﻧﯽ ،وزﯾر دﻓﺎع ﭘﯾﺷﯾن
ﻋﻠﯾﮫ دوﻟت دﮐﺗور ﻧﺟﯾبﷲ ،اﯾن ﻣﺣل ھدف ﺑﻣﺑﺎران ﻗرار ﮔرﻓت و ﺑﺧﺷﯽ از آن وﯾران ﺷد.
اﯾن ﺑﻧﺎھﺎ در ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﮓ داﺧﻠﯽ در دھﮫ ھﺎی ﺷﺻت و ھﻔﺗﺎد ﺧورﺷﯾدی وﯾران ﺷد و در ﺳﺎﻟﮭﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ
ﺑﮫ ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ی ﻧﮑرد ،اﻣﺎ ﺷﮭرداری ﮐﺎﺑل ،ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺷورای وزﯾران ﺑﺎزﺳﺎزی آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﺎرواﻟﯽ
ﮐﺎﺑل واﮔذار ﮐرده اﺳت .ﺷﺎرواﻟﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑرای ﺑﺎزﺳﺎزی ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن  ٣٠ﻣﯾﻠﯾون
داﻟر ﺿرورت داردو ﺑررﺳﯽ ﺧواھﯾم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن ﭼﮫ ﻗدر ،ﭼﮭل ﺳﺗون و ﺗﺎج ﺑﯾﮓ ﭼﮫ ﻗدر ﭘول ﻧﯾﺎز
دارد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻧﯾم .ﻗﺻر داراﻻﻣﺎن در ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٣٠۴-١٣٠۶ﺧورﺷﯾدی و در زﻣﺎن ﺳﻠطﻧت اﻣﺎن ﷲ
ﺧﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه وﻗت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺗﺣت ﻧظر اﻧﺟﻧﯾران آﻟﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد .اﯾن ﻗﺻر در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺑﺎد ﺑود ،ﺣدود ١۵٠
اﺗﺎق ﺑزرگ و ﮐوﭼﮏ داﺷت .اﯾن ﻗﺻر در ﺳﺎل  ١٣۵٨ﺧورﺷﯾدی ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓت و ﺣﻔﯾظ ﷲ
اﻣﯾن ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری وﻗت دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری را ﺑﮫ آن ﺟﺎ ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد و در ﭘﺎﯾﺎن رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﯾﮑﺻد
روزه ﺧود در ھﻣﯾن ﻗﺻر ﮐﺷﺗﮫ ﺷد.
داراﻻﻣﺎن در ﺟﻧﮓ ھﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﯾن ﺗﻧظﯾم ھﺎی ﻗدرت طﻠب در دھﮫ ھﻔﺗﺎد ﺧورﺷﯾدی آﺳﯾب ﺑﯾﺷﺗری دﯾد و ﺳراﻧﺟﺎم
ﺑﮫ وﯾراﻧﮫ ی ﺗﺑدﯾل ﺷد .ﻗﺻر ﺗﺎج ﺑﯾﮓ ھم از اﯾن ﺑﻧﺎھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت و در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣوﻗﻌﯾت
اﺳﺗراﺗژﯾﮏ آن ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻧظﺎﻣﯾﺎن ﺑوده اﺳت .در ﺳﺎﻟﮭﺎی دھﮫ ﺷﺻت ﺧورﺷﯾدی اﯾن ﻗﺻر ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﺳرﺑﺎزان
ﺷوروی ﺳﺎﺑق و ﭘس از آﻧﺎن ،ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده اردو ﺑوده اﺳت .ﻗﺻر ﭼﮭل ﺳﺗون ﭘﯾش از وﯾراﻧﯽ ،از ﮐﺎﺧﮭﺎی ﺑﺎﺷﮑوه
ﮐﺎﺑل ﺷﻣرده ﻣﯽ ﺷد.
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 -١۶طﻼ ﺗﭘﮫ و ﻣدﻧﯾت ﻣﻧدﯾﮕﮓ

آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ﻗداﻣت طﻼ ﺗﭘﮫ ،واﻗﻊ در وﻻﯾت ﺟوزﺟﺎن از ﺣﯾث ﻣوﻗﻌﯾت ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ طﻼ ﺗﭘﮫ ،ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً ﺑﮫ
اﺳﺗﻘﺎﻣت ﭘﻧﺞ ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن ﻣرﮐز وﻻﯾت ﺟوزﺟﺎن در ﺻﻔﺣﺎت ﺷﻣﺎل ﮐﺷور واﻗﻊ اﺳت.
ﮐﺎوﺷﮭﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ در اﯾﻧﺟﺎ ﺗوﺳط ھﯾﺋت اﺗﺣﺎد ﺟﻣﺎھﯾر ﺷوروی وﻗت ،در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﻣﯾﻼدی ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ
اﺳت .ﮐﮫ اﯾن ﺗﯾم ﺗواﻧﺳت از ﺷش ﻗﺑر ﻣرﺑوط آن ﺳﺎﺣﮫ ﺑﮫ ﺗﻌداد  ٢١۶١٨ﭘﺎرﭼﮫ اﺛر طﻼﯾﯽ ،ﻧﻘره ﯾﯽ ،ﻣﻔرﻏﯽ و
ﻏﯾره ﺑﮫ دﺳت آورﻧد .آﺛﺎر ﻣذﮐور ﺗﻣﺎﻣﺎ ً از ﻟﺣﺎظ ﻋﻠﻣﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ و ھﻧری ﺣﺎﯾز ارزش ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑوده و ﺗﺣﻘﯾق
ﭘﯾراﻣون اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮥ ﻋظﯾم ﻣﺎ را در ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮭﺎد آﯾدﯾﺎﻟوژﯾﮏ و ﺻورت ﺑﻧدی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻣﺎ،
ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن و ﺳﻠﺳﻠﮫ ھﺎی ﺑﻌدی و ارﺗﺑﺎطﺎت ﺑﺎ دوﻟت ﯾوﻧﺎن و ﺑﺎﺧﺗر ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .آﺛﺎر ﻣﮑﺷوﻓﮫ از طﻼ ﺗﭘﮫ
ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﻗرن اول ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد و ﻗرن اول ﻣﯾﻼدی ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن
اھﻣﯾت ﺑﺳزاﯾﯽ دارد و در ﻣورد ﺗﺎرﯾﺦ اﯾن دو ﻗرن روﺷﻧﯽ زﯾﺎدی ﻣﯽ اﻧدازد .طﻼ ﺗﭘﮫ از  ١٩۶٩ﻣﯾﻼدی ﺑﮫ اﯾن
طرف ﺗﺣت ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت .در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۶٩اﻟﯽ  ١٩٧٧ﻣﯾﻼدی در
اﯾن ﻣﺣل ﺣﻔرﯾﺎت ﺻورت ﮔرﻓﺗﮫ ،واﺿﺢ ﮔردﯾده ﮐﮫ طﻼ ﺗﭘﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ اواﺧر ﻋﺻر ﻣﻔرغ و اواﯾل ﻋﺻر آھن
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﺷواھد ﺑﮫ اﺛﺑﺎت رﺳﯾده ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﮑل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﯾن ﻧﺎﺣﯾﮫ طﺑﻘﮫ ی ﺗﺎﻻری طﻼ ﺗﭘﮫ ﺑﮫ دوران
ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ﻣرﺑوط ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ طور ﻋﻣوم ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺷﻧﺎﺧت ﺑﮭﺗر ﭘﻼن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و دوره ھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ طﻼ ﺗﭘﮫ
در ﺳﺎل  ١٩٨٧ﻣﯾﻼدی ﺣﻔرﯾﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺻورت ﮔرﻓت .و در ﻧﺗﯾﺟﮫ داﻧﺳﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﻗﺳﻣت وﺳطﯽ طﻼ ﺗﭘﮫ را ﻗﻠﻌﮥ
ﻣﺳﺗطﯾل ﺷﮑل اﺣﺗوا ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺳﻣت اﻓﺗﺎده ﮔﯽ آن ﺷﻣﺎﻻً و ﺟﻧوﺑﺎ ً ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﭼﮭﺎر ﮐﻧﺞ ﻗﻠﻌﮫ و ھم در وﺳط آن دﯾوار
ھﺎی اﺣﺎطوی ﺑرج ھﺎی ﻣدور و در وﺳط دﯾوار اﺣﺎطوی ﺷﻣﺎﻟﯽ دروازۀ ﺑزرﮔﯽ ﻗرار داده ﺷده ﺑود .ﮐﮫ ھﻧوز
ﺣﻔرﯾﺎت در ﻣورد آن ﺗﮑﻣﯾل ﻧﮕردﯾده اﺳت و از ﺑدو اﻋﻣﺎر اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻣرﺣﻠﮫ ھﯾﺋت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ در اﯾن ﻗﻠﻌﮫ
ﺳﮫ ﻣرﺣﻠﮥ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ را ﺗﺷﺧﯾص ﮐرده اﻧد .ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب :
• طﻼ ﺗﭘﮫ ﯾﮏ
• طﻼ ﺗﭘﮫ دو
• طﻼ ﺗﭘﮫ ﺳﮫ
ﻧﺎم ﮔذاری ﺷده اﺳت.
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طﻼ ﺗﭘﮥ ﯾﮏ :ﺷﮑل ﻗﻠﻌﮥ ﺑزرگ را دارا ﺑوده و ﻣرﺑوط اواﺧر ھزارۀ دوم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﯾﺑﺎﺷد .در ﻣﻘﺎﺑل دروازۀ
دﺧوﻟﯽ در وﺳط اﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اطﺎﻗﯽ ﻗرار داﺷت ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﻣذھﺑﯽ ﺑودن ﻗﻠﻌﮫ را ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺳﺎزد.
طﻼ ﺗﭘﮥ دوم :ﺑﮫ ﻗرون  ۶-٩ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﺗﻌﻠق دارد ،ﺗﻐﯾﯾرات ﮐﻠﯽ در ﻗﻠﻌﮫ دﯾده ﻣﯾﺷود طورﯾﮑﮫ ﺗﻌداد اطﺎق ھﺎی
ﻧﺷﯾﻣن در ﻗﻠﻌﮫ زﯾﺎد ﮔردﯾده و دھﻠﯾز ﺑﯾن اطﺎق ھﺎ ﺷﻣﺎﻻً و ﺟﻧوﺑﺎ ً ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﮐﮫ طول آن ﺑﮫ  ١٧ﻣﺗر ﻣﯾرﺳد.
ﻧوﻋﯾت ﺧﺷت ھﺎ در طﻼ ﺗﭘﮥ ﯾﮏ و طﻼ ﺗﭘﮥ دوم ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد.
طﺑﻘﮫ طﻼ ﺗﭘﮥ ﺳوم :ﻣرﺑوط دوره ی ھﺧﺎﻣﻧﺷﯽ ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد .و ﺷﮑل ﻗﺑور طﻼ ﺗﭘﮫ ﻣﺳﺗطﯾل ﺷﮑل ﺑوده ،ﭼﮭﺎر ﻗﺑر آن
ﺷﻣﺎﻻً و ﺟﻧوﺑﺎ ً و دوی دﯾﮕر آن ﺷرﻗﺎ ً و ﻏرﺑﺎ ً ﺣﻔر ﺷده اﺳت .آﻧﺎن ﻣرده ھﺎ را در ﺗﺎﺑوت ھﺎی ﭼوﺑﯽ ﮐﮫ ﺗوﺳط آھن
و ﻣﯾﺦ ھﺎی آھﻧﯽ ﻣﺣﮑم ﻣﯾﺷد ،دﻓن ﻣﯾﮑردﻧد .ﺗﺎﺑوت ھﺎ ﺳر ﭘوش ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﻠﮑﮫ ﺗوﺳط رو ﭘوش ﺗﮑﮫ ﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗزﺋﯾﻧﺎت
طﻼﯾﯽ و ﻧﻘره ﯾﯽ ﻣزﯾن ﻣﯾﺷدﻧد ﭘوﺷﺎﻧﯾده ﻣﯾﺷد .ھﻣﭼﻧﺎن ﻣرده ھﺎ را ﺑﺎ ﺑﮭﺗرﯾن زﯾورات آراﺳﺗﮫ و ﺑﺎ ﻟﺑﺎس ﺷﺎھﺎﻧﮫ
اﯾﺷﺎن اﮔر ﻣرﺑوط ﺧﺎﻧواده ﺷﺎھﯽ ﻣﯾﺑودﻧد ﺑﺎ ﺗزﺋﯾﻧﺎت طﻼﯾﯽ از ﻗﺑﯾل دوﮐﻣﮫ ھﺎ ،ﺳﺗﺎره ھﺎ ،و دﯾﮕر ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﻧﮕﯾﻧدار
و ﺑدون ﻧﮕﯾن ﻣزﯾن ﻣﯾﺑود ،در ﺗﺎﺑوت ﮔذاﺷﺗﮫ دﻓن ﻣﯾﮑردﻧد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ در ﺗﺎﺑوت ھﺎی زن ھﺎ ﭘودر داﻧﯽ ،ﺳرﻣﮫ داﻧﯽ و ﺳﻧﮓ ﺳرﻣﮫ و در ﺗﺎﺑوت ﻣرد ھﺎ ﭘل رﯾش ،اﺳﻠﺣﮫ از ﻗﺑﯾل
ﮐﺎرد ،ﺧﻧﺟر ،ﻧوﮐﭼﮫ ھﺎی ﺗﯾر اﻣﺛﺎل آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﮕذاﺷﺗﻧد .از ﻗﺑرﺳﺗﺎن ھﺎی طﻼ ﺗﭘﮫ آﺛﺎر زﯾﺎدی طﻼﯾﯽ ،ﻧﻘره ﯾﯽ و
ﻓﻠزی ﭘر ﻗﯾﻣت ﺑدﺳت آﻣده ﮐﮫ ﻣرﺑوط دروه ی ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﺑﮫ ﺟﺎ ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺛر ﻣوﺟودﯾت اﯾن ھﻣﮫ آﺛﺎر
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﺎ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را در ﭘﮭﻠوی اﺳم اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻋﻼوه ﻣﯾﮑﯾﻧم .و اﻟﺑﺗﮫ ﻓﻌﻼً در ﻣوزﯾم ﮐﺎﺑل ﯾﮏ ﺗﻌداد از آﺛﺎر
آن ﻣوﺟود اﺳت .ﭼون ﮐﺷف ﻗﺑر ھﺎی طﻼ ﺗﭘﮫ ﺑﮫ ﻧوﺑﮫ ی ﺧود در ﻗطﺎر دﯾﮕر ﻧﻘﺎط ﮐﺷور ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﻣدﻧﯾت ﻣﻧدﯾﮕﮏ
در وﻻﯾت ﻗﻧدھﺎر ،ﻣدﻧﯾت ﺳﯾﺳﺗﺎن در ﺟﻧوب ﻏرب ﮐﺷور ،ﻣدﻧﯾت آی ﺧﺎﻧم در ﺷﻣﺎل ﺷرق ﮐﺷور در ﻧﺎﺣﯾﮫ
ﺗﺧﺎرﺳﺗﺎن ،ﻣدﻧﯾت ﺑﺎﺧﺗر در ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺑﻠﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﻣدﻧﯾت ﮐوﯾﺗﮫ در ﺷﮭر ﮐوﯾﺗﮫ ،و ﻏﯾره در ﻣﻌرﻓﯽ ﮐﻠﺗور درﺧﺷﺎن و
ﻣدﻧﯾت ﻋﺎﻟﯽ ﻣردﻣﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺳزاﯾﯽ ﻧﻣوده و زواﯾﺎﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ درﺧﺷﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ردﯾف ﻋﺎﻟﯽ
ﺗرﯾن و ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﻣدﻧﯾت ھﺎی ﻣﺷﮭور ﺟﮭﺎن ھم ﭘﺎﯾﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﻣوده ،اﻓﺗﺧﺎرات ﻓرھﻧﮕﯽ -اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻧﯾﺎﮐﺎن ﻣﺎ را در
دل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﺧط زرﯾن رﻗم زده ﻣﺻداق ﻗول ﻣﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد.
طﻼ ﺗﭘﮫ ﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯾﮫ ی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ در ﻧزدﯾﮑﯽ ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن در ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎوش آن در ﺳﺎل ١٩٧٩
ﻣﯾﻼدی ﺗوﺳط ﮔروھﯽ از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن و ﺷوروی وﻗت ﺑﮫ ﺳرﭘرﺳﺗﯽ وﯾﮑﺗور ﺳﯾرﯾﺎﻧﯾدی ﺻورت ﮔرﻓت.
ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ی طﻼﺗﭘﮫ ﻣﺷﺗﻣل ﺑر ﺑﯾش از ﺑﯾﺳت ھزار آﺛﺎر طﻼ ،ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی زﯾور و ﺳﮑﮫ ھﺎی ﺑﺟﺎی ﻣﺎﻧده از دوره ھﺎی
ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ،ﯾوﻧﺎﻧﯾﺎن ،ھﺧﺎﻣﻧﺷﯾﺎن و اﺷﮑﺎﻧﯾﺎن اﺳت .و از ﺷش ﮔور )ﭘﻧﺞ زن و ﯾﮏ ﻣرد( ﮐﮫ ﺛروت ﺳرﺷﺎری از
ﺟواھرات ﮔراﻧﺑﮭﺎ را در ﺧود ﺟﺎی داده ﺑودﻧد ﺑدﺳت آﻣده اﺳت .ﭘﯾﺷﯾﻧﮥ اﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳدۀ ﯾﮑم ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد ﻣﯾرﺳد.
آﺛﺎر ﺑدﺳت آﻣده ﺷﺎﻣل ﺳﮑﮫھﺎ ،ﮔردن ﺑﻧد ھﺎی ﺗزﺋﯾن ﺷده ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ھﺎی ﮔراﻧﺑﮭﺎ ،ﮐﻣرﺑﻧدھﺎ ،ﻣدال ھﺎ و ﺗﺎج ھﺎ
ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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در روز ھﺎی ﺳر ِد ﺧزان  ١٩٧٨) ١٣۵٧ﻣﯾﻼدی( ﮔروھﯽ از ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و روس ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ
ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻣﻌروف روس وﯾﮑﺗور اﯾواﻧوﯾﭻ ﺳﯾرﯾﺎﻧﯾدی در ﻣﯾﺎن ﺗﭘﮫھﺎی رﯾﮕﯽ ﺷﻣﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﻣﻧطﻘﮥ ﮐﮫ ﺑﮫ
"طﻼ ﺗﭘﮫ" ﻣوﺳوم اﺳت و در  ۵ﮐﯾﻠوﻣﺗری ﺷﻣﺎل ﺷﮭر ﺷﺑرﻏﺎن ﻣوﻗﻌﯾت دارد ،در ﻣﯾﺎن ﺑﯾم و اﻣﯾد  -ﺑﯾم از اﺣﺗﻣﺎل
درﮔﯾری ھﺎی ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ در ﻣﻧطﻘﮫ )ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﺻﺎدف اﺳت ﺑﺎ ﺳﺎل ﺑﮫ ﻗدرت رﺳﯾدن ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠق
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و آﻏﺎز درﮔﯾری ھﺎی داﺧﻠﯽ( و اﻣﯾد ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮔﻧﺟﯾﻧﮫھﺎی طﻼﯾﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن -
ﻣﺷﻐول ﮐﺎوش و ﺣﻔرﯾﺎت ﺑودﻧد ﺗﺎ ﭘرده از رازی ﮐﮫ دوھزار ﺳﺎل در دل ﺧﺎک ﻣدﻓون ﺑود ،ﺑردارﻧد.
وﯾﮑﺗور ﺳﯾرﯾﺎﻧﯾدی ﮐﮫ رﯾﺎﺳت اﯾن ﮔروه ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده داﺷت ،در ﺳﺎل  ١٩٢٩در ﺷﮭر ﺗﺎﺷﮑﻧد ﺗوﻟد
ﺷد و در ھﻣﺎن ﺷﮭر ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد .او ﮐﮫ در آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﻧﺷو و ﻧﻣﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ
و ﮔذﺷﺗﮫ اﯾن ﺧطﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋﻼﻗﮫ داﺷت و ھﻣﯾن ﻋﻼﻗﮫ ﺳﺑب ﺷد ﺗﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن ﮐﺎرھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧود را در
ﻣﻧﺎطق ازﺑﮑﺳﺗﺎن و ﺗرﮐﻣﻧﺳﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﺑدھد ﮐﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣوﻓق ﺑﮫ ﮐﺷف ﻣدﻧﯾتھﺎی ﻋﺻر ﺑرﻧز )ھزاره ﺳوم و دوم
ﭘﯾش از ﻣﯾﻼد( در ﺻﺣرای ﻗراﻗروم ﺷداو در ﺳﺎل  ١٩۶٩ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺗﻣدﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣرو –
ﺑﺎﺧﺗر ﻣﯽﺷد ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن آﻣد ﺗﺎ ﺣﻔرﯾﺎت ﺧود را از ﺷﻣﺎل آﻣو درﯾﺎ و ﺻﺣرای ﻗراﻗروم ﺑﮫ ﺟﻧوب آﻣودرﯾﺎ ﻣﻧﺗﻘل
ﮐﻧد؛ زﯾرا ﻣﯽ ﭘﻧداﺷت ﮐﮫ در اﯾن ﻣﻧﺎطق ھﻣﺎﻧﻧد ﺻﺣرای ﻗراﻗروم ﻣﯽﺗوان آﺛﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧده از ﻣدﻧﯾت ھﺎی ﻋﺻر ﺑرﻧز
را درﯾﺎﻓت ﮐرد.
ﺑﮫ ﺑﺎور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﻣردﻣﺎن دو ﺳوی درﯾﺎی آﻣو در طول ﺗﺎرﯾﺦ دارای ﺗﻣدن و ﻓرھﻧﮓ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ھم ﺑوده اﻧد و ﺣﺗﯽ
از ﻟﺣﺎظ ﻧژادی ﺧوﯾﺷﺎوﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد .او ﺣدود  ٩ﺳﺎل در ﺟﻧوب آﻣو درﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻔرﯾﺎت ﭘرداﺧت و ﺑﺳﺎ
ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎ و آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣدﻧﯾتھﺎی ﻋﺻر ﺑرﻧز در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑود ،ﭘﯾدا ﮐرد .و اﻣﺎ در ﻣﯾﺎن ھﻣﮫ
ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی او ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺷف ھﻣﺎﻧﺎ درﯾﺎﻓت ﮔورﺳﺗﺎن ﺷﺎھﯽ در ﻣﻧطﻘﮥ ﻣوﺳوم ﺑﮫ طﻼ ﺗﭘﮫ ﺑود ﮐﮫ او در آﻧﺟﺎ ھﻔت
ﮔور را ﮐﺷف ﮐرد .اﺟﺳﺎد در اﯾن ﮔورھﺎ ﺑﺎ ھزاران ﻗطﻌﮫ طﻼ ﺗزﺋﯾن ﺷده ﺑودﻧد و اﯾن ﯾﮏ ﮐﺷف ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻣﻧطﻘﮫ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷود.
ﭘروﻓﯾﺳور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﺑﺎ آن ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت اﻗﻠﯾم و آب و ھوا ﺑرای اداﻣﮥ ﮐﺎر ﺣﻔرﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳب ﻧﯾﺳت اﻣﺎ در طﯽ ﭼﻧد
ھﻔﺗﮫ ﮐﺎر ﻣﺗراﮐم و ﻣﺗﻣرﮐز ﺗﻣﺎم اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺧود را واداﺷت ﺗﺎ ﮔورھﺎ را ﺑﺎ دﻗت و وﺳواس ﺑﮑﺎوﻧد ،ﺧﺎکھﺎی
آﻧﮭﺎ را ﻏرﺑﺎل ﮐرده و طﻼھﺎی ﺑدﺳت آﻣده را ﭘس از ﺛﺑت و ﻓﮭرﺳت ﺑﻧدی در ﺻﻧدق ھﺎی ﻣﺧﺻوص ﻗﻔل ﮐﻧﻧد.
ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﻣوﻓق ﺷد از ﺷش ﮔور ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً  ٢١۶١٨ﻗطﻌﮫ اﺛر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣل آﺛﺎری از طﻼ ،ﻧﻘره و ﻋﺎج ﻓﯾل
ﻣﯽﺷد و ھر ﮐدام ﺑﮫ ﺷﮑل ﺑﺳﯾﺎر ظرﯾف و زﯾﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺎﻧﻧد زﯾورآﻻت ،ﮐﻣرﺑﻧد ،ﺗﺎج ،ﻣﺟﺳﻣﮫھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت
اﻓﺳﺎﻧوی ﭼون اژدھﺎی ﺑﺎﻟدار ،ﺗﻧدﯾسھﺎی ﺧداﯾﺎن ،ﺷﻣﺷﯾر و ﺧﻧﺟر را داﺷﺗﻧد؛ ﺑدﺳت ﺑﯾﺎورد ،اﻣﺎ او ﺑﮫ دﻟﯾل ﺧراﺑﯽ
اوﺿﺎع اﻣﻧﯾﺗﯽ ﻧﺗواﻧﺳت در ﺳﺎﺣﮫ ﺑﮫ ﺣﻔرﯾﺎت ﺧود اداﻣﮫ ﺑدھد و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ھﻔﺗﻣﯾن ﮔور ﺣﻔرﻧﺎﺷده رھﺎ ﺷد ﮐﮫ ﺑﻌدھﺎ
ﺗوﺳط ﻣردم ﻣﺣﻠﯽ و ﻗﺎﭼﺎﻗﺑران آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﻣورد دﺳﺗﺑرد ﻗرار ﮔرﻓت و ﺗﺎراج ﺷد.
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اﺟﺳﺎدی ﮐﮫ در ﺷش ﮔور ﮐﺎوش ﺷده ﻗرار داﺷﺗﻧد ﭘﻧﺞ زن و ﯾﮏ ﻣرد را ﺷﺎﻣل ﻣﯽ ﺷدﻧد؛ ﺟﺳدی ﮐﮫ در ﮔور ﺷﺷم
ﻗرار داﺷت ،ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﯾﮏ زن ﺟوان  ٣٠ – ٢۵ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎﺟﯽ از طﻼی ﻧﺎب ﺑﺳر داﺷت .ﺗﺎج اﯾن ﺷﺎھدﺧت
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ طوری طراﺣﯽ ﺷده ﺑود ﮐﮫ در ﺣﯾن ﮐوچ و ﺣرﮐت ﺑﺗوان آن را در ھم ﭘﯾﭼﯾد و در ﺟﺎﯾﯽ ﻧﮕﮭداﺷت.
ﮔﻧﺟﯾﻧﮥ طﻼ ﺗﭘﮫ ﺑﮫ ﻗﺑﺎﯾل ﮐوﺷﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز زﻧدﮔﯽ ﺑﺎدﯾﮫ ﻧﺷﯾﻧﯽ داﺷﺗﻧد و ﺗﺎزه از ﺳرزﻣﯾن ھﺎی آن طرف ﺳﯾر درﯾﺎ
)ﺳﯾﺣون( وارد ﺣوزه ﺑﺎﺧﺗر ﺷده ﺑودﻧد ،ﺗﻌﻠق دارد .اﯾن ﻗﺑﺎﯾل ﮐﮫ ﺑر ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺷﺎھراه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن ﯾﻌﻧﯽ
ﺟﺎدۀ اﺑرﯾﺷم ﻧظﺎرت و ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﺣدود ﯾﮏ ﻗرن ﺑﻌد اﻣﭘراطوری وﺳﯾﻌﯽ را ﮐﮫ از آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ ﺗﺎ
ھﻧدوﺳﺗﺎن را در ﺑرﻣﯽﮔرﻓت و از ﻟﺣﺎظ ﺷﮑوه و ﺟﻼل ھﻣﭘﺎی اﻣﭘراطوریھﺎی ھﺎن در ﭼﯾن و روم ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷد ،ﭘﺎﯾﮫ ﮔذاری ﮐردﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ آﺛﺎر ﺑدﺳت آﻣده از طﻼﺗﭘﮫ ﻧظر ﺑﯾﻔﮕﻧﯾم ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن را درک ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗواﻧﺳﺗﮫاﻧد ﺣدود ﺑﯾش از  ٢٠٠٠٠ھزار ﻗطﻌﮫ آﺛﺎر ﻧﻔﯾس طﻼﯾﯽ را ھﻣراه ﺑﺎ اﺟﺳﺎد اﺷراف زادﮔﺎن ﺷﺎن دﻓن ﮐﻧﻧد
ﺑدون ﺷﮏ ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺛروﺗﻣﻧد ،ﻣرﻓﮫ و ﺑﺎﺷﮑوه ﺑودهاﻧد .ﮐﺷف ﭘروﻓﯾﺳور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای درک ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭور
ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن در ﺑﺎﺧﺗر اھﻣﯾت دارد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﻧﺎﺧت ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ ،ﻋﻘﺎﯾد و ﺑﺎورھﺎی ﻣذھﺑﯽ آﻧﺎن و ﺳﺑﮏ ھﻧری آن
زﻣﺎن ﮐﮫ ﺗﻠﻔﯾﻘﯽ از ھﻧر ﺑوﻣﯽ ﺑﺎﺧﺗر ،ﺑﺎ ھﻧر ﯾوﻧﺎﻧﯽ و ھﻧدی ﺑود ،ﻧﯾز ارزﺷﻣﻧد و ﺑﺎ اھﻣﯾت اﺳت.
ﭘروﻓﯾﺳور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﮐﮫ ﻋﺿوﯾت اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠوم روﺳﯾﮫ و اﻧﺟﻣن اﻧﺳﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﯾوﻧﺎن را دارا ﺑود ،از ﺧود ﺣدود ٢٠
ﺟﻠد ﮐﺗﺎب و  ٢٠٠ﻣﻘﺎﻟﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر آﺛﺎرش در زﻣﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓرھﻧﮓ و ﻣدﻧﯾت ھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ
ﻣردﻣﺎن آﺳﯾﺎی ﻣﯾﺎﻧﮫ و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت .اﻣﺎ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﺟز ﮐﺗﺎب "ﮔﻧﺟﻧﯾﮥ ﺑﺎﺧﺗر" ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﻔﺻﻠﯽ از
ﺳرﯾﺎﻧﯾدی در ﻣورد آﺛﺎر طﻼﺗﭘﮫ و ﺗﺻﺎوﯾری ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت ﻣرﻏوب از اﯾن آﺛﺎر اﺳت ،ﺳﺎﯾر آﺛﺎر او ﮐﻣﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ آﺛﺎر او ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣﮭم ﺑرای ﺷﻧﺎﺧت ﻣدﻧﯾتھﺎی ﻋﺻر ﺑرﻧز در ﺑﺎﺧﺗر و ﻣﺎورای
آﻣو درﯾﺎ و ﻣدﻧﯾت زردﺷﺗﯽ و ﺣﺗﺎ ﮔرﯾﮑو ﺑودﯾﮏ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺷد .ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮑﺗور ﺳﯾرﯾﺎﻧﯾدی در ﻣﯾﺎن ﺑﺎﺳﺗﺎن
ﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﺳت ﺑﮫ ﺣﻔرﯾﺎت زدهاﻧد ﺑدون ﺷﮏ در ﮐﻧﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﭼون ﭘروﻓﯾﺳور ﻓوﺷﮫ ،ھﺎﮔن ،ﻟوﺋﯾس
دوﭘری و در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن در ﮐﻧﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﭼون ھﺎوارد ﮐﺎرﺗر ﮐﺎﺷف ﻣﻘﺑرۀ ﺗوت ﻋﻧﺦ آﻣون )،(١٩٢٢
ﻓرﻋون ﺳﻠﺳﻠﮥ ھژدھم ﻣﺻر ﺑﺎﺳﺗﺎن ،ﻗرار دارد.
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ﭘروﻓﯾﺳور ﺳرﯾﺎﻧﯾدی ﭘس از  ٩١ﺳﺎل ﻋﻣر ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٣دﺳﺎﻣﺑر  ٢٠١٣درﺳت ﺳﯽ و ﭘﻧﺞ ﺳﺎل و ﭼﮭل و ﯾﮏ روز
ﭘس از ﮐﺷف آﺛﺎر طﻼ ﺗﭘﮫ ﮐﮫ ﺑدون ﺷﮏ ﻣﮭﻣﺗرﯾن دﺳﺗﺎورد زﻧدﮔﯽ ﻋﻠﻣﯽ او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد و اھﻣﯾت ﻣﻧﺣﺻر
ﺑﮫ ﻓردی ﺑرای ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دارد ،ﭼﺷم از ﺟﮭﺎن ﭘوﺷﯾد.

ﮐﺎوشھﺎی ﻣﻘدﻣﺎﺗﯽ ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ در ﺣوزهھﺎی ھﯾرﻣﻧد و ارﻏﻧداب از طرف ھﯾﺋتھﺎی ﻓراﻧﺳوی ﺑﻌﻣل آﻣده
اﺳت ﮐﮫ طﯽ آن در ﭘﯾراﻣون ارﻏﻧداب ﺗﭘﮫای ﮐﺷف ﺷد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﻧد ﯾﮕﮏ ﮐﮫ از ﮐوه ﺷﺎه ﻣﻘﺻود ﭼﻧدان دوری ﻧدارد.
»ﻣوﺳﯾو ﮐزال« ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎس ﻓراﻧﺳوی در اﯾﻧﺟﺎ ﺣﻔرﯾﺎﺗﯽ ﻧﻣود و در ﻧﺗﯾﺟﮫ در ارﺗﻔﺎع ﺗﭘ ٔﮫ ﻣذﮐور ﮐﮫ از روی
ﺟﻠﮕﮫ  ٣٠ﻣﺗر ﺑﻠﻧدی داﺷت ١٣ ،طﺑﻘﮫ آﺑﺎدی ﭘﯾدا ﺷد ﮐﮫ در طول زﻣﺎن از  ۵ھزار ﺳﺎل ﺗﺎ  ٣ھزار ﺳﺎل ﭘﯾش از
اﻣروز را در ﺑرﻣﯽﮔﯾرد.
از ﻧظر ﻣﺷﺧﺻﺎت دوره ﯾﺎ طﺑﻘﮫ ﺑﻧدی دوره ھﺎ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ آﺑﺎدی ھﺎی )ﻣﻧدﯾﮕﮏ )ﺑﺎ دورۀ )ﻧﯾوﻟﯽ ﺗﯾﮏ( ﯾﺎ
دورۀ ﺟدﯾد ﺣﺟر ﯾﺎ دورۀ ﺳﻧﮓ ﺻﯾﻘﻠﯽ ﺷروع ﺷده و ﺗﻣﺎم دورۀ ﺑروﻧز ﯾﺎ )ﻣﻔرغ( را طﯽ ﻧﻣوده اﺳت .ﺑﻌﺑﺎرت
دﯾﮕر ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﺎرﻧﺷﯾﻧﯽ را ﺗرک ﮔﻔﺗﮫ و از ﻏﺎرھﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻧد )ﺷﻣﺷﯾر ﻏﺎر( ﺟﻧوب ﺷرق ﭘﻧﺟواﺋﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﮕﮫ ھﺎ
ﻓرود آﻣده اﻧد ،ﮐم ﮐم ﺑﺎ اھﻠﯽ ﺳﺎﺧﺗن ﺣﯾواﻧﺎت در ﻣﺟﺎورت رودﺧﺎﻧﮫ رﺣل اﻗﺎﻣت اﻓﮕﻧده و ﺑﺎ ﯾﮑﻧوع ﭼﭘری از ﺗﻧﮫ
ھﺎ و ﺷﺎﺧﺳﺎر درﺧﺗﺎن زﻧدﮔﺎﻧﯽ ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺧود را در )ده ﻣراﺳﯽ ﻏﻧدی( و )ﻣﻧدﯾﮕﮏ( آﻏﺎز ﮐرده اﻧد .ﻗرارﯾﮑﮫ در
ﻣﻧدﯾﮕﮏ ﺑﻣﺷﺎھده رﺳﯾده در دوره ھﺎی ﺑﻌدی ﺑﺎ ﭘﺧﺛﮫ و ﺧﺷت ﺧﺎم ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ ﻣراﺗب ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزی را ﭘﯾﻣوده اﻧد .ھﮑذا
از طﺑﻘﮫ اول آﺑﺎدی ﺗﺎ طﺑﻘﮫ ﺳﯾزدھم اﯾن ﺗﭘﮫ ﺳﺎﺧﺗن ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣراﺗب ﺗﺣول و ﺗرﻗﯽ را ﭘﯾﻣوده ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ اول
ظروف ﮔﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻠﻔت و ﺧﺷن ﺑود و ﺑﻌد ﺑﮫ ﺗدرﯾﺞ در دوره ھﺎی ﺑﻌدﺗر ﺧﻣﯾره و رﻧﮓ و ﭘﺧت آن ﺑﮭﺗر ﺷد
و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ظروف زﯾﺑﺎی ﻣﻧﻘش ﺑﺎ ﺗﺻﺎوﯾر ﺣﯾواﻧﺎت و ﭘرﻧدﮔﺎن ﻣوﻓق ﮔردﯾدﻧد.
ﺷواھد دورۀ ﺳﻧﮓ ﺻﯾﻘﻠﯽ از روی ﺳرھﺎی ﭘﯾﮑﺎن ﻧﻣودار اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻣﺎل ظراﻓت از ﺳﻧﮓ ﭼﻘﻣﺎق ﺳﯾﺎه و ﺳرخ و
زرد رﻧﮓ ﮐوه ھﺎی ﻣﺟﺎور درﺳت ﮐرده اﻧد .در ﯾن ﯾﮑﯽ دو روز ﮐﮫ وارد ﻗﻧدھﺎر ﺷده و ﮔردﺷﮭﺎﺋﯽ ﻣﺧﺗﺻری در
ﮐوه ﺑﭼﮫ ھﺎی )ﭼﮭل دﺧﺗران( و در داﻣﻧﮫ ھﺎی ﮐوه )ﺳرﭘوزه( و )ﭼﮭل زﯾﻧﮫ( در ﺣواﻟﯽ ﺷﮭر ﮐﮭﻧﮫ ﻗﻧدھﺎر ﻧﻣودم،
ﺑر ﻣن واﺿﺢ ﺷد ﮐﮫ ﮐوه ھﺎی ﻣﺎﺣول ﻗﻧدھﺎر ﺑﺧﺻوص رﺷﺗﮫ ﮐوه ھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺷﻣﺎل ﻣﺛل )ﻓﯾل ﮐوه( و ﺑطرف ﻏرب
ﻣﺛل )ﮐوه ﭼﮭل زﯾﻧﮫ( و )ﮐوه ﮐران )اﻓﺗﺎده اﻧد ،ھﻣﮫ از ھﻣﯾن ﺳﻧﮓ ھﺎ و ﺻﺧره ھﺎی ﭼﻘﻣﺎق ﻣﺗﺷﮑل اﺳت ﮐﮫ وﺟود
اﯾن ﺳﻧﮓ ھﻣﮫ ﺟﺎ در ﺗﻣﺎم روی زﻣﯾن در دوره ھﺎی ﺣﺟر ﺻﯾﻘﻠﯽ و ﻏﯾر ﺻﯾﻘﻠﯽ ﻧﻘش ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎزی ﮐرده و ھﻣﮫ ﺟﺎ
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ﺑﺷر ادوار ﺣﺟری اوﻟﯾن اﻓزار ﻣورد ﺿرورت ﺧود را از ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ھﻣﯾن ﺳﻧﮓ درﺳت ﮐرده اﺳت .اﯾن ﺳﻧﮓ
ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت ﺑرای ھﯾﮑل ﺗراﺷﯽ و ﺳﺎﺧﺗن ظروف ﺳﻧﮕﯽ و ﺗراش ﺧﺷت ﺳﻧﮕﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺳﺎﻋد اﺳت و ﻗرارﯾﮑﮫ
ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﺷود از ﭼﻧد ﺳﺎل ﺑﮫ اﯾﻧطرف ﺗراش ﺧﺷت ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ از آن در ﻗﻧدھﺎر رواج زﯾﺎد ﭘﯾدا ﮐرده اﺳت.
ﻣوازی ﺑﺎ ﺳﻧﮓ ﺻﯾﻘﻠﯽ ،ﺳﺎﺧﺗن اﻓزار ﻣﻔرﻏﯽ در ﻣﻧدﯾﮕﮏ ﻣﻌﻣول ﺷده و ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻌددی ﮐﺎرد و درﻓش
ﻣﻔرﻏﯽ و اﺳﺗﺧواﻧﯽ از آﻧﺟﺎ ﺑدﺳت آﻣده اﺳت.
روی ظروف ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻣﻧﻘوش ﻣﻧدﯾﮕﮏ اﺷﮑﺎل ﯾﮑﻧوع ﻗوچ دﺷﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﺎخ ھﺎی ﺑﻠﻧد و ﯾﮑﻧوع ﻣرغ دﺷﺗﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﻓﯾل
ﻣرغ دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ اﻣروز ﻧﺳل ھر دوی آن در ﺣوزۀ ارﻏﻧداب از ﺑﯾن رﻓﺗﮫ اﺳت .اﺷﮑﺎل ﻧﺑﺎﺗﯽ آن ﻋﻣوﻣﺎ ُ ﺑرگ
ھﺎی ﻋﺷﻘﮫ ﭘﯾﭼﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎغ ھﺎی ﻗﻧدھﺎر ھر طرف دﯾده ﻣﯾﺷود.
 -١٧ﺑﮕرام

ﺑﮕرام )ﺑﮫ ﯾوﻧﺎﻧﯽ: Alexandria of the Caucasus/اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻗﻔﻘﺎز و ﺑﻌدھﺎ Kapisa/ﮐﺎﭘﯾﺳﺎ( ﺷﮭری
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت در وﻻﯾت ﭘروان ،در ﻧزدﯾﮑﯽ ﻣﺣل ﭘﯾوﻧدﮔﺎه رودھﺎی ﻏورﺑﻧد و ﭘﻧﺟﺷﯾر ،در ﺣدود  ٨٠ﮐﯾﻠوﻣﺗری
ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل.
در ﻣورد وﺟﮫ ﺗﺳﻣﯾﮫ ﺑﮕرام ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮕرام از دوﮐﻠﻣﮫ ﺳﺎﻧﺳﮕرﯾت ﻣﺷﺗق ﺷده ﯾﻌﻧﯽ »ﺑﺎگ« و »رام« ﺑﮫ ﻣﻔﮭوم
»ﺑﺎغ رام« ﯾﺎ «ﺑﺎغ ﺧدا« .و اﻣﺎ ﺷﺎدروان ﻣﯾر ﻏﻼم ﻣﺣﻣد ﻏﺑﺎر اﯾﻧطور ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :ﻣﻘﺗدرﺗرﯾن ﭘﺎدﺷﺎه ﮐوﺷﺎﻧﯽ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﮐﻧﯾﺷﮑﺎی ﮐﺑﯾر( ﮐﮫ ﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٢٠و  ١۶٠ﻣﯾﻼدی ﺳﻠطﻧت ﮐرد ،ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧود را از ﺷﻣﺎل ھﻧدوﮐش
ﺑﮫ ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش ﻣﻧﺗﻘل ﺳﺎﺧت و ﺑﮕرام را ﻣرﮐز ﺗﺎﺑﺳﺗﺎﻧﯽ و ﭘﺷﺎور را ﭘﺎﯾﺗﺧت زﻣﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧود ﻗرار داد" و در
ﻣورد ﺳواﺑق ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﮕرام ﻣرﺣوم ﻣﯾر ﻣﺣﻣد ﺻدﯾق ﻓرھﻧﮓ در ﮐﺗﺎب »اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﻧﺞ ﻗرن اﺧﯾر« ﻧظر ﻣورخ
ﺷﮭﯾر ﻏﺑﺎر را ﺗﺎﺋﯾد ﻧﻣوده ﻣﯽ ﻧوﯾﺳد" :در ﻋﮭد ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﺎت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﺑﯾن آﺳﯾﺎی ﻣرﮐزی و دوﻟت ھﺎی
روم ،ﭼﯾن و ھﻧد ﺑﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓت .ﭼون ﺳرزﻣﯾن ﮐوﺷﺎﻧﯽ ھﺎ در ﻣﺣل ﺗﻘﺎطﻊ راه ھﺎی ﺗﺟﺎرﺗﯽ
ﻣﺧﺻوﺻﺎ ً راه ﻣﻌروف اﺑرﯾﺷم ﻗرار داﺷت ،طﺑﻌﺎ ً ازﯾن ﺗﺑﺎدﻻت ﺑﮫ درﺟﮫ اول ﻣﺳﺗﻔﯾد ﻣﯽ ﮔردﯾد .ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ آﺛﺎری ﮐﮫ
از ﺧراﺑﮫ ھﺎی ﺑﮕرام ﭘﺎﯾﺗﺧت ﮐﻧﯾﺷﮑﺎ در ﺷﻣﺎل ﮐﺎﺑل ﺑدﺳت آﻣده از وﺟود اﻣﺗﻌﮫ و ﭘﯾداوار ﭼﯾن ،ھﻧد ،ﺳورﯾﮫ ،ﻣﺻر
و روم در آﻧﺟﺎ ﺣﮑﺎﯾت ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺧش ﺑزرگ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺗﺎن ﺷﻧﺎﺳﯽ ﮐﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﺷف ﺷده ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻋﺻر
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اﺳت .ﺣﮑﻣراﻧﯽ ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗﺎ ﺳده ﺳوم ﻣﯾﻼدی دوام ﯾﺎﻓت و آﻧﮕﺎه ﺑدﺳت ﺷﺎھﭘور اول ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑر ﺷﮭر ﺑﮕرام دﺳت ﯾﺎﻓت آﻧرا ﺗﺧرﯾب ﮐرد".
ﺑﮕرام ﻗﺑل از ﺳﻠطﻧت ﮐوﺷﺎﻧﯾﺎن ﯾﺎ ﺑﮭﺗر ﺑﮕوﯾم ﻗﺑل از اﻣﭘراﺗوری ﮐﻧﯾﺷﮑﺎی ﮐﺑﯾر .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺣﻣﻼت و ﮐﺷور ﮔﺷﺎﺋﯽ ھﺎﯾش ﺑﮫ ﻣرﮐز آرﯾﺎﻧﺎ ،ﺑﮫ ﺟﻧوب ھﻧدوﮐش وادی ﮐﺎﺑل و داﻣﻧﮫ ﮐوه داﻣن رﺳﯾد ،ﻣﯽ
ﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﺑور از ﺳﻠﺳﻠﮫ ﺟﺑﺎل ھﻧدوﮐش ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﺷﻣﺎل آرﯾﺎﻧﺎ (ﺑﺎﺧﺗر( ﺑرﺳد ،دﭼﺎر ﻣﻘﺎوﻣت ﺷدﯾد ﻣردم
ﮔردﯾد .اﯾن ﻣﻘﺎوﻣت ﺑﮫ ﺣدی ﻗوی ﺑود ﮐﮫ ﺳﮑﻧدر ﻣﺟﺑور ﺷد ﺗﺎ دو ﺳﮫ ﺳﺎﻟﯽ در ﭘروان ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .او ﺑﺧﺎطر
ﺟﺎﺑﺟﺎﺋﯽ ﻋﺳﺎﮐرش ﺑﮫ اﻋﻣﺎر اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﯾﯽ در ﺳﺎﺣﮫ ﭘروان ﭘرداﺧت ﮐﮫ ﻣورﺧﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻋﻘﯾده ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر
ﻣﻘدوﻧﯽ ،اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺧود را در ﭘروان )ﺟﺑل اﻟﺳراج ﻓﻌﻠﯽ( و ﯾﺎ در اوﭘﯾﺎن )ھوﻓﯾﺎن( ﻣوﺟوده ﺑﻧﺎ ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﻧﺎم
»اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﻗﻔﻘﺎز« ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷود و اﻣﺎ ﺑرای اﻗﺎﻣت ﺷﺧﺻﯽ ﺧودش ﻗﺻری و ﺷﮭری را در ﻣﺣل ﺗﻼﻗﯽ رودﺧﺎﻧﮫ
ﭘﻧﺟﺷﯾر ،ﻏورﺑﻧد و ﺳﺎﻟﻧﮓ ﯾﻌﻧﯽ »ﺑرج ﻋﺑدﷲ« ﻣوﺟود اﻋﻣﺎر ﻣﯾدارد ﮐﮫ ﺑﻌداً ﺑﻧﺎم ﺷﮭر ﺷﺎھﯽ ﻣﺷﮭور ﮔردﯾد و ﻋده
ﯾﯽ از ﻣورﺧﯾن را ﻋﻘﯾده ﺑر آﻧﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن اﺳﮑﻧدرﯾﮫ اﻣﭘراﺗور ﯾوﻧﺎن در ﺑرج ﻋﺑدﷲ ،ﺑﻌداً ﺑﻧﺎم ﺷﮭر ﺷﺎھﯽ ﻣﺳﻣﯽ
ﺷد ﮐﮫ ﺗوﺳط اﻣﭘراﺗور ﺑزرگ آرﯾﺎﻧﺎ ﮐﻧﯾﺷﮑﺎ اﻋﻣﺎر ﮔردﯾد ﮐﮫ اﮐﻧون ﺟز ﺧراﺑﮫ ﯾﯽ از آن در دﺳت ﻧﯾﺳت.
ھﯾﺄت ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﻓراﻧﺳﮫ در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ) (DAFAدرﺑﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎی  ١٩۴۶ - ١٩٣٧ﺣﻔرﯾﺎت داﻣﻧﮫ داری اﻧﺟﺎم
دادﻧد .اﻧﮭﺎ در ﺑﮕرام و ﻣﻧﺎطق ﻣرﺑوط آﺛﺎر زﯾﺎد و ذﯾﻘﯾﻣت ﺑدﺳت آورده ﮐﮫ از ﺟﻣﻠﮫ ظروف ﺷﯾﺷﮫ ﯾﯽ ،ظروﻓﯽ ﮐﮫ
از ﻋﺎج ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻋدد ﮔﯾﻼس ﮐرﯾﺳﺗﺎل ﺑدﺳت آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽ ازﯾن ظروف ﺑﺎ وﺟود ﺗﺎراج
ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ ،ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ھم در ﻣوزﯾم ﮐﺎﺑل ﻣوﺟودﯾت ﺧود را ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت.
 -١٨آی ﺧﺎﻧم

در ﮐودﮐﯽ ادب ﻧﮕﮭدار.در ﺟواﻧﯽ ﺧود را ﻧﮕﮭدار.در ﻣﯾﺎن ﺳﺎ ﻟﮕﯽ دادﮔر ﺑﺎش و رﺳﺗﮕﺎر.در ﺳﺎﻟﻣﻧدی دﯾﮕران را ﭘﻧد ﺳودﻣﻧد ده.در وﻗت ﻣرگ ﺑﯽ ﺗرس و ﺑﯽ اﻧدوه ﺑﺎش.ﭘﻧﺞ اﻧدرز ﻓوق ﺑﮫ رﺳم اﻟﺧط و ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾوﻧﺎﻧﯽ از ﺟﻣﻠﮥ  ١۵٠اﻧدرزﯾﮑﮫ در ﻣﻌﺑد اﭘوﻟو در دﻟﻔﯽ واﻗﻊ ﯾوﻧﺎن ﺗﺣرﯾر
ﮔر دﯾده اﺳت در ﻟوﺣﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ در آی ﺧﺎﻧم ﺑدﺳت آﻣده اﺳت.
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آیﺧﺎﻧم )ﮐﻠﻣﮫ ازﺑﯾﮑﯽ اﺳت؛ ﯾﻌﻧﯽ ﻣﮫﺑﺎﻧو( ،اﺣﺗﻣﺎﻻً ھﻣﺎن اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ﺑر آﻣودرﯾﺎ (Alexandria on the
) ،Oxusﻧﺎم ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ و ﺗﭘﮫ ﻧﺳﺑﺗﺎ ً ھﻣواری اﺳت ﺑرﺑﺎﻻی ﺑﻠﻧدی در ﺗﻘﺎطﻊ رود آﻣو و ﮐوﮐﭼﮫ در ﺷﻣﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )وﻻﯾت ﺗﺧﺎر وﻟﺳواﻟﯽ )دﺷت ﻗﻠﻌﮫ ،در ﻗرﯾﮫ آی ﺧﺎﻧم( ﻣوﻗﻌﯾت دارد .اﯾن ﺷﮭر اﻓﺳﺎﻧﮫای ﺗوﺳط اﺳﮑﻧدر
ﻣﻘدوﻧﯽ آﺑﺎد ﺷده ﺑود .ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎی اﯾن ﺷﮭر ﻧﯾز ﺗوﺳط اﺳﮑﻧدر ،ﺳردار ﻣﻘدوﻧﯽ ،ﮐﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷدهاﺳت ﮐﮫ اﮐﻧون در
ﻣوزه ﮐﺎﺑل ﻧﮕﮭداری ﻣﯽﺷود .ﻗدﻣت اﯾن ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺣدود ﺳﯾﺻد ﺳﺎل ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽرﺳد و ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﯾﺋﯽ در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ اﺳﮑﻧدر ﻗطﻌﺎ ً آن را ﻟﻣس ﮐردهاﺳت.
ﺟﻐراﻓﯾﮫ ﻧﮕﺎران ﯾوﻧﺎﻧﯽ ) اﺳﺗراﺑو ( و ) ﺑطﻠﯾﻣوس ( در اﺛﺎر ﺷﺎن در ﺗﻘرﯾﺑﺂ  ٢٣٠٠ﺳﺎل ﻗﺑل از اﻣروز از اﺳﮑﻧدرﯾﮥ
اﻣودرﯾﺎ ﯾﺎ اﺳﮑﻧدرﯾﮥ اوﮐﺳﯾﺎﻧﺎ ﺧﺑر داده ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﺗﺎ اﯾن اواﺧر ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود ﮐﮫ اﯾن ﺷﮭراﻓﺳﺎﻧوی اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ
درﺧﺎک ﮐدام ﯾﮏ ار ﮐﺷور ھﺎی اﺳﯾﺎ ﻣدﻓون و ﮔﻣﻧﺎم ﻣﺎﻧده اﺳت
ﻋده ای را ﻋﻘﯾده ﺑرآن اﺳت ﮐﮫ  :ای ﺧﺎﻧم در وﻟﺳواﻟﯽ ﺧواﺟﮫ ﻏﺎر وﻻﯾت ﺗﺧﺎر درﺑﯾن ﻋرض اﻟﺑﻠد  ٣٧درﺟﮫ و
 9/5دﻗﯾﻘﮫ ﺷﻣﺎﻟﯽ و  ۶۶درﺟﮫ و  ٢۵دﻗﯾﻘﮫ طول اﻟﺑﻠد ﺷرﻗﯽ در ﺗﻘﺎطﻊ دو درﯾﺎی آﻣو و ﮐوﮐﭼﮫ در ﺻد ﮐﯾﻠو ﻣﺗری
ﺷﮭر ﻗﻧدوز ﻣوﻗﻌﯾت دارد .در ﺳﺎل  ١٩۶١ﻣﯾﻼدی ﺑود ﮐﮫ راز ﺑزرﮔﯽ از ﻣوﺟودﯾت اﺛﺎر ﮐﺎﻣﻼً ﯾوﻧﺎﻧﯽ در ﺷﻣﺎل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﻣﻼ ﺷد و ان ﺑﺗرﺗﯾﺑﯽ ﺑود ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗن از دھﻘﺎﻧﺎن ﻣﺣل ﺑطور ﺗﺻﺎدف دو اﺛر ﺳﻧﮕﯽ وزﻣﯾﻧﯽ را از آن
ﺳﺎﺣ ًﮫ ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐرد ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠ ًﮫ دﻻﻻن اﺛﺎر ﺣﻔرﯾﺎﺗﯽ و اﻧﺗﯾﮏ ﺑﮫ ﺷﮭر ﻗﻧدوز اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷد.
از ﺳﺎل  ١٣۴٣ﺗﺎ  ١٣۵٧ھﺟری ﻣطﺎﺑق  ١٩۶۵ﺗﺎ  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی ﺣﻔرﯾﺎت ﺳﯾﺳﺗﻣﺎﺗﯾﮏ ﻋﻠﻣﯽ در آی ﺧﺎﻧم ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﺗﯾم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن – ﻓراﻧﺳﮫ ﺗﺣت ﺳرﭘرﺳﺗﯽ ﭘروﻓﯾﺳور ﭘﺎول ﺑرﻧﺎرد  Paul Bernardﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ رً ﯾس دﻓﺗر
) DAFAدﻓﮫ( در ﮐﺎﺑل ﻧﯾز ﺑود ﭘﯾﺷﺑرده ﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ ﺳﺎﻟﮫ در ﺳﮫ ﻣﺎه ﻓﺻل ﺧزان اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﭘذﯾرﻓت.
ﻗﺑل از ﮐﺷف آی ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠوﻣﺎت در ﻣورد ھﻧر ھﻠﯾﻧﺳﺗﯽ ﺷرق و اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺻرف ﺑﮫ ﭼﻧد ﻣﻧﺑﻊ ﮐﺗﺑﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و ﭼﻧد
ﺳﮑﮥ از ﺷﺎھﺎن ﯾوﻧﺎن و ﺑﺎﺧﺗری ﮐﮫ از ﺑﺎﺧﺗر ﺑدﺳت آﻣده ﺑود ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯾﺷد ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺷف آی ﺧﺎﻧم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﮑﻣﻠﯽ
در ﻣورد ﺑدﺳت آﻣد .ﭘﺎول ﺑرﻧﺎرد ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ﺷواھد ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و از روی ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺳﮑوﮐﺎت ،ﮐﺗﯾﺑﮫ ھﺎ ،ظروف
ﺗﯾﮑری و ﻏﯾره ﺷواھد ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ دوره ھﺎی اﻗﺎﻣت و ﻣﺳﮑن ﮔزﯾﻧﯽ ﺷﮭر ﻣذﮐور را ﮐﮫ ﺟﻣﻌﺄ  ٢٣٠ﺳﺎل را در ﺑر
ﮔرﻓﺗﮫ ﻗرار ذﯾل ﺗﺻﻧﯾف و ﺳﻧﮫ ﮔذاری ﻧﻣوده اﺳت:
 -١دورۀ اول :از  ٣٠٣ – ٣٣٠ق .م.
 -٢ﻣرﺣﻠﮥ اول دورۀ دوم :از ﻧﯾﻣﮫ اول ﻗرن ﺳوم ﺗﺎ ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﺳوم ق .م.
 - ٣ﻣرﺣﻠﮥ دوم دورۀ دوم :از ﻧﯾﻣﮫ دوم ﻗرن ﺳوم ق .م .ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻗرن ﻣذﮐور.
 -۴ﻣرﺣﻠﮥ اول دورۀ ﺳوم :از ﻧﯾﻣﮫ ﻗرن دوم ق .م .ﺗﺎ  ١۵٠ق .م.
 -۵ﻣرﺣﻠﮥ دوم دور ﺳوم :در ﺣواﻟﯽ  ١۵٠ق .م.
 -۶دور ﭼﮭﺎرم :از ﻧﯾﻣﮥ دوم ﻗرن دوم ق .م .ﺗﺎ وﯾران ﺷدن ﺳﺎﺣﮥ ﻣذﮐور ﺗوﺳط آﺗش ﺳوزی – ﺣواﻟﯽ  ١٠٠م.
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ﺗﯾم ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﺎن اﻓﻐﺎن – ﻓراﻧﺳﮫ از ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٧٨ﻣﯾﻼدی در ﻣدت ﭼﮭﺎرده ﺳﺎل ﺟﻣﻌﺂ ﭘﺎﻧزده دوره در
آی ﺧﺎﻧم ﺣﻔرﯾﺎت ﻧﻣوده ﮐﮫ ﺗﻌدادی از اﺛﺎر ﻣﮑﺷوﻓﮥ آن ﺳﺎﺣﮫ را در ﻣوزﯾم ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن )ﮐﺎﺑل( در اطﺎﻗﯽ ﺑﻧﺎم –
اطﺎق آی ﺧﺎﻧم – ﺑﮫ ﻧﻣﺎ ﯾش ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑودﻧد.
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز ﺗﻣﺎم ﺳﺎﺣﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣورد دﺳﺗﺑرد ﺷﺧﺻﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﻧﮫ از اﺛر ﺧﺑری اﺳت و ﻧﮫ ﮐدام
ﺗﯾم آﻧﮭﺎ را ﻧظﺎرت دارﻧد .اﮐﺛر اﯾن آﺛﺎر از ﻣوزﯾم ھﺎ ﻏﺎرت ﺷده و ﺑﯾرون ﻣرز ھﺎی ﮐﺷور ﻣﺎ در ﮐﻠﮑﺳﯾون ھﺎ و
ﻣوزﯾم ھﺎ دﯾﮕران ﺟﺎﺳﺎزی ﺷده اﺳت.
 -١٩طﺎق ظﻔر ﭘﻐﻣﺎن

طﺎق ظﻔر ﭘﻐﻣﺎن از آﺛﺎر ﭘراﻓﺗﺧﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻر اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﯾﺎدﮔﺎر ﺧﺎطرهء ﺟﺎﻧﺑﺎزی ﺷﮭدای ﺑرﺣق ﺟﮭﺎد اﺳﺗﻘﻼل
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن در ﭘﺎﯾﺎن دھﮫ دوم ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم اﺳت و از ﯾﺎدﮔﺎرھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ زﯾﺑﺎی ﭘﻐﻣﺎن وﻻﯾت ﮐﺎﺑل ﺑﺣﺳﺎب ﻣﯾرود.
اﯾن طﺎق ظﻔر در ﺳﺎل ١٢٩٨ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ﻣطﺎﺑق ١٩١٩ﻣﯾﻼدی در زﻣﺎن ﺷﺎه اﻣﺎن ﷲ اﻋﻣﺎر ﮔردﯾده و در ﮐﺗﯾﺑﮫ
ھﺎی ﺳﻧﮕﯽ آن ﻣﻌﺎھده اﺳﺗﻘﻼل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﻓﮭرﺳﺗﯽ از راد ﻣردان ﻣﻌرﮐﮫء اﺳﺗﻘﻼل ﺣﮏ ﮔردﯾده اﺳت.
اﯾن طﺎق در اﺛر ﺟﻧﮓ ھﺎی ﺳﯽ و ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﺗﻘرﯾﺑﺎ وﯾران ﺷده ﺑود .اﻣﺎ اﻣروز دوﺑﺎره ﺑﺎزﺳﺎزی و اﺣﯾﺎ ﮔردﯾده
اﺳت.
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 -٢٠ارگ ھرات ﯾﺎ ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن

ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎراﻟدﯾن ﺣﺻﺎر اﺳﺗوار وﻻﯾت ھرات در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت ﺑﻧﺎﺑر داﺳﺗﺎن اﻓﺳﺎﻧوی ﮐﮫ ﺷﻣﯾره دﺧﺗر ﻓرﯾدون ﺑﮫ
ﻣﻧظور رھﺎﯾﯽ از ﭼﯾرﮔﯽ و ﺑﺎﺟﮕﯾری دﺷﻣن آﺑﺎد ﮐردﻧد .در ﻗرن ﭼﮭﺎرم ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد در ﭘﯽ ﺗﮭﺎﺟم اﺳﮑﻧدر ﻣﻘدوﻧﯽ
وﯾران وﻟﯽ ﭘس از آن ﺑﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧود او ازﻧو آﺑﺎد ﺷد .و ﺑﻧﺎم اﺳﮑﻧدرﯾﮫ ھری ﻣﺳﻣﺎ ﮔردﯾد .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ دوﺑﺎره در اﺛر
ھﺟوم ﭼﻧﮕﯾز وﯾران وﻟﯽ ﺑﻌدآ در ﻋﺻر ﻓﺧراﻟدﯾن ) (٧٠۶ – ۶٨٧ﺗوﺳط وزﯾرش اﺧﺗﯾﺎراﻟدﯾن آﺑﺎد ﺷده و ﺑﻧﺎم وی
ﻧﺎﻣﯾده ﺷد.
در ﺳﺎل ) (٨١٠ﺷﺎھرخ ﻓرزﻧد ﺗﯾﻣور ﻟﻧﮓ ﮐﮫ ﭘﺎﯾﺗﺧت ﺧراﺳﺎن را از ﺳﻣرﻗﻧد ﺑﮫ ھرات اﻧﺗﻘﺎل داد ﻋﻼوه ﺑر ﺗرﻣﯾم
وﯾراﻧﯽھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗوارﺳﺎزی و آراﺳﺗن اﯾن ﻗﻠﻌﮫ ﻧﯾز ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷد.
اﯾن ﺑﻧﺎ در ﻗرن ھﻔﺗم ﺗوﺳط اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن ﻣرﻣت ﺷد و ﭘس از ﺧراﺑﯽ ھﺎی زﻣﺎن ﻣﻐوﻻن ﻣﺟدداً ﺗوﺳط ﻣﻠﮏ ﻓﺧر
اﻟدﯾن ﮐرت ﺗﻌﻣﯾر ﺷد .ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن ﺑدﻟﯾل ﻣرﮐزﯾت ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ھﻣﯾﺷﮫ ﻣورد ﺗﺧرﯾب و ﺻدﻣﺎت
ﻧﯾروھﺎی ﻣﮭﺎﺟم ﺑوده اﺳت .ﭘس از ﺣﻣﻠﮫ ) ٧٨٣ھـ .ق( و ﺗﺻرف ﺷﮭر ھرات ﺗوﺳط وی ﺻدﻣﺎﺗﯽ ﺑر آن وارد ﺷد
و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺷﺎھرخ در ھرات ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد و در ﺳﺎل ) ٨١٨ھـ .ق( ) ١۴١۶م ( ﺗوﺳط ﺷﺎھرخ
ﭘﺳر ﺗﯾﻣور ﻣﺟدداً ﻣرﻣت ﺷد .اﯾن ﻗﻠﻌﮫ در زﻣﺎن داوود ﺧﺎن )١٩٧۵ﻣﯾﻼدی( ﺗوﺳط ﯾوﻧﺳﮑو ﺷروع ﺑﮫ ﻣرﻣت آن
ﮔردﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ ﺑﻌد از ھﻔت ﺛور  ١٣۵٧ﻧﯾﻣﮫ ﮐﺎر ﻣﺎﻧد .ﻗﻠﻌﮫ در ﻗﺳﻣت ﺷﻣﺎﻟﯽ ﺷﮭر ﺑﯾن ﻣﺣل ﻗطﺑﯾﭼﺎق و ﻣﺣﻠﮫ
ﺑرداراﻧﯾﮭﺎ ﺑر روی ﭘﺷﺗﮫ ای ﺑﻠﻧد واﻗﻊ ﺷده اﺳت .ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن ﺣدود ) (۵٠٠٠ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ ﻣﺳﺎﺣت دارد و
ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ آن  ٢٠ﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر دارای  ١٣ﺑرج ﻣﯽ ﺑﺎﺷد اﯾن ﺑﻧﺎ از ﺧﺷت ﺧﺎم ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده
اﺳت.
ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن در ﺳﺎﻟﮭﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺣل ﻣوزه ﺷﮭر ھرات اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷده و ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺎ ﺗﺧﻠﯾﮫ ﻗﻠﻌﮫ
اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن از ﺗﺟﮭﯾزات ﻧظﺎﻣﯽ و ﺗﺑدﯾل آن ﺑﮫ ﻣوزﯾم اﻗدام ﺷده اﺳت.
ﺑرج ھﺎی ﻗﻠﻌﮫ اﺧﺗﯾﺎر اﻟدﯾن در زﻣﺎن ﺗﯾﻣورﯾﺎن )ﺷﺎھرخ( دارای ﺗزﯾﺋﻧﺎت ﮐﺎﺷﯾﮑﺎری ﺷد و ﺑﻘﺎﯾﺎی ﺣﺎﺿر ﮐﺎﺷﯾﮑﺎری
ﻧﺷﺎﻧﮕر آن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺗﯾﺑﮫای ﻋظﯾم ﺑﮫ ﺧط ﺛﻠث ﺑر روی ﺑدﻧﮫ ﻗﻠﻌﮫ ﮐﺎر ﺷده ﺑوده و ھﻣﭼﻧﯾن روی دو ﺑرج در ﺣﺎل
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ﺣﺎﺿر اﯾن ﺗزﺋﯾﻧﺎت ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد .در ﭘﺎﯾﯾن ﺑرج ﮐﺗﯾﺑﮫای ﺑﮫ ﺧط ﮐوﻓﯽ ﺳﻔﯾد ﮐﺎر ﺷده و در ﻗﺳﻣت ﺑﺎﻻ در ﻣﯾﺎن
ﮔر هھﺎی ﺗرﻧﺟﯽ ﺷﮑل ﺑﺎ ﺧطوط ﮐوﻓﯽ ﺑﻧﺎﺋﯽ روﺑرو ھﺳﺗﯾم ﺑﻧﺎ ً ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻧﺎﺑﻊ در دوره ﺗﯾﻣورﯾﮫ داﺧل ﻗﻠﻌﮫ
اﺗﺎﻗﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﮐﮫ اﺗﺎق زرﻧﮕﺎر ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽ ﺷود و ﺗﻣﺎﻣﯽ دﯾوارھﺎ و ﺳﻘفھﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽ و ﺗزﺋﯾن ﺷده ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﻣﺗﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﻣروز وﺟود ﻧدارد.
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