
 

 

                     

 

 گوشه ئی از خاطرات سفر به زادگاهم

کشور عزیز ما افغانستان سرزمین حاصلخیز و دوستداشتنی ایست که دارای قدمت تاریخی بوده و 

برای هر شهروند  کهجا داده است گنجینه های بس هنگفت نامکشوف مادی و معنوی را در خود 

.میهندوست بعنوان سرزمین مقدس قابل افتخار است  

مملو از مزایا و نعماتیست که  ,هر گوشه این خطه باستانی و پر از فیض, هرگاه با دقت نگریسته شود

.در خور توصیف و تمجید میباشد  

والیت  مهمانا سفرم پس از سالیان متمادی به زادگاه ,آنچه سخن درین مختصر روی آن میچرخد

.که یکی از کهنترین شهر های کشور بشمار می آید میباشد, (شهر آیبک) سمنگان   

های انجام شده توسط  بر اساس تحقیقات و حفاریدر مورد قدمت تاریخی این سرزمین باید گفت که 

هزار سال قبل از میالد  03تا  03رود که  باستان شناس آمریکایی، احتمال آن می" ناکارلنتن ک"

    .کردند های این منطقه زندگی می های اولیه عصر حجر در کوه و انسان" هندوکش"های  شکارچی

بر عالوه زیارت , این سفر از آن سبب برایم خاطره انگیز بود که بعنوان یک وطنپرست و مردم دوست

و از  داقارب و دوستانم روشن گردی, چشمانم با دیدن همدیاران بویژه اعضای خانواده ,مهد تولدم

.محبتهای سر شار شان بهره بردم  

نوازیها و لطف بیکران عزیزان هر قدر بنویسم کافی نیست و هرگز این مهربانیهای  نمهما در مورد

.موش خاطرم نمیگردداایشان فر  



یکی از بازدید از محل تاریخی تخت رستم , اما چیزیکه بیشتر از پیش نظرم را بخود جلب نمود

.بودکهنترین آثار در کشور   

 مردم مااز مناطق کهن افغانستان است که تخت عظیم سنگی در آن قرار دارد و " سمنگان"والیت 

 .سال روی آن زندگی کرد 03معتقدند که این تخت توسط رستم ساخته شده و زرتشت 

 

 

 

باستان شناسان جهان آن را از عجایب العاده در درون سنگی یکپارچه تراشیده شده و  این مکان خارق

 .آورند معماری عصر بودایی در افغانستان به حساب می

است که باعث شهرت سمنگان شده و   ترین ویژگی بزرگ در یک تخته سنگ، مهم  ای وجود استوپه

 .شود یاد می" توپ رستم"امروز از آن با عنوان تخت رستم و یا 
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ای برخوردار  از شهرت ویژه داد و نزد باستان شناسان خارجی تخت رستم به سمنگان شهرت جهانی

 .برآمده از دل یک تکه سنگ است که در مجاورت خود معادنی هم دارد متذکرهبنای  .است

وجود این بنا در داخل بدنه کوه یا همان تپه حفر شده، از عجایب معماری عصر بودایی افغانستان قدیم 

 .رود به شمار می

های  ل های گذشته و سا نظر تاریخی و جغرافیایی موقعیت بسیار مهمی دارد و در دورهاین منطقه از 

قبل و بعد از اسالم، همواره یکی از مراکز فرهنگی بوده و موقعیت جغرافیایی آن که در مسیر والیات 

 .قرار دارد، اهمیت آن را بیشتر کرده است" بلخ"و " بغالن"

 

در " ایبک"اولین مسافر اروپایی بود که درباره معبد و استوپه بودایی  شناس انگلیسی باستان" میجریان"

 .میالدی منتشر شد، اشاره کرد 0111که در سال " افغانستان شمالی"کتاب خود با نام 

این نویسنده غربی در کتاب خود از این بنای خاص با عنوان تخت رستم یاد و از واژه تخت رستم که از 

 .کند رسیده است، استفاده می زبان مردم منطقه به آن

ها یادگارهایی از قبیل  متر است و به دلیل این که معموال در داخل استوپه 10محیط استوپه تخت رستم 

های کوچکی  دادند در تخت رستم نیز برای مخفی کردن این اشیاء اتاق مسکوکات و دیگر اشیاء قرار می

 .بر فراز آن و از خود سنگ تراشیده شده است

باستان شناس فرانسوی معتقد است که بعد از تراشیدن اتاق کوچک، کار ساخت تخت " سیو فوشهمو"

نسبت داده " ها یفتلی"رستم به علت نامعلومی متوقف شده و به پایان نرسیده است و این وقفه به ظهور 

 .شود می

  .در رابطه با قدمت تاریخی تخت رستم نظرات متفاوتی وجود دارد

از این  0010، رئیس باستان شناسی آکادمی علوم تاجیکستان که در سال "وب اوفشاه یعق  یوسف"

زرتشت به مدت ده سال در محل : منطقه بازدید کرد و تحقیقاتی را در این مورد انجام داد، معتقد است

کرد و در ساختن معابد  های دوران زرتشت است، زندگی می تراشی  تخت رستم که از نادرترین پیکره

 .نطقه هم سهم داشته استاین م

 .رسد سال پیش می 0033نیز به  این اثر، قدمت تاریخی به گفته وی،
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سال  0033برخی دیگر نیز بر این باور هستند که تخت رستم مربوط به دوران بودا بوده و قدمت آن به 

 .گردد قبل برمی

شناس و خاور شناس ها و تحقیقات انجام شده توسط موسیه فوشه معروفترین باستان  طبق حفاری

 .گردد فرانسوی، قدمت این منطقه تاریخی به قرن پنجم میالدی برمی

ویران  ۵۱% است و غارهای آن امروزه تقریبا   بوداییو غارهای آن که مربوط به دوره  رستمتخت 

 .خود تخت نیز نیاز به بازسازی دارد. است شده

, مالقات با شاعر توانا ,نچه مرا بیشتر سعادتمند ساختآ, در زمینه مالقات با دوستان و همشهریان

, هعصمت هللا خان شرقیزادمرزا پسر مرحوم  ) جناب رحمت هللا شرقیزاده, ادیب شیرین کالم و نویسنده

وکیل و نماینده مردم از والیت سمنگان در دوره های هفتم و هشتم , شخصیت شناخته دنیای شعر و ادب

د رات زایحبتهای مهر آمیز آن بزرگوار خاطص که میباشدبود جد شان اولین شاروال در دوره امانیه که 

.الوصفی را در افکارم زنده ساخت  

 

مرحوم مرزا حبیب هللا خان و , مامای مادرم, پدر مرحومم مرزا براتعلی خانکه شایان تذکر است 

مدیر مرزا محمد هللا خان , قاری عبدهللا خان ,ن مرزا خوردترک خاناشخصیتهای دیگری چون مرحوم

ار هو چ هوالیت سمنگان بودو مرزا احمد خان که همه از شخصیتهای قابل حرمت و از جمله متنفذین 

همه  ,ازین بزرگان در دوره های مختلف در سمت شارواالن شهر آیبک ایفای وظیفه نموده انداولی تن 

که از همان  دجد جناب رحمت هللا شرقیزاده بودن, خان هللا متمرحوم مال رحمدرسه از جمله شاگردان 

.ا ادامه دارده هپیوند دوستیها میان این خانوادحال  ن تازما  

 !رحمت هللا شرقیزاده جناب معرفی 
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در قریه شهر قدیم خورشیدی  0001متولد  زادهرحمت هللا شرقیزاده فرزند مرحوم عصمت هللا شرقی

و روشنفکر چشم به جهان گشود ، رحمت هللا شرقیزاده بعد  ادیبمرکز والیت سمنگان در یک خانواده 

خورشیدی  0000و در سال شد از سپری نمودن دوران طفولیت شامل مکتب ابتداییه مرکز ایبک 

تعلیمات علوم متداوله را در نزد پدرش و علمای آن وقت از قبیل صرف  و هآنرا به پایان رساندموفقانه 

سال به حیث  بیش از چهلمدت  0011تا  0031از سال  موصوف. ، نحو ، منطق و فقه را فراگرفت 

بعد متقاعد و مصروف کارهای فرهنگی و علمی و کارمند در ریاست مخابرات سمنگان خدمت نموده 

همیشه وعال منحیث عضو اتحادیه شعرا و نویسندگان والیت سمنگان میباشد ف محترم شرقیزاده .میباشد

فعالیت . را تسخیر مینماید گان شنونده  دلپذیرقلوب اشتراک نموده و باخواندن اشعار ایشاندر محافل 

هایش را همیشه در راستای علم و ادب ادامه داده و همیشه جوانان را در عرصه شعرنو و فرهنگ 

از اثر همین فعالیت هایش بوده که تاحال چندین تقدیر نامه از جانب . شعر و ادب تشویق مینماید 

نگی و اجتماعی سمنگان برایش تفویظ مشرانو جرگه افغانستان ، مقام والیت سمنگان و نهاد های فره

والیت سمنگان در محافل  موسسات تعلیمیدر اثر تقاضای  جناب شرقیزاده اکثر اوقات. گردیده است 

قرار میدهد تا  دانش آموزانتجلیل از رویداد های مهم شعر های میهنی ، حماسی و ملی را به دسترس 

 . در محافل شان بخوانش بگیرند 

 

 : اشعار رحمت هللا شرقیزاده که چندی قبل در وصف بهار سروده اند  و اینهم یکی از

 

 دوســــــــــتان از دل برآید اندکی غم در بهار

 گر بر آیید بر فراز تخت رستم در بهــــــــــــار

 از جوار دلخــــکـــــی تا خرم زیبای مــــــــا 

 از گل بادام گشته جمله خرم در بهـــــــــــــار

 باد نوبهاری فیض خود را کرده عـــــــــــام باز

 می فشاند برگــــل بادام گلنم در بهـــــــــــار

 صبح صادق بسکه صاف وپاک وروشن گشته است

 می رسد از آن به دل فیض دمادم در بهـــــــــار

 این گل بادام با این تخت رستم دیدنیســـــــــت

 ـــــــــارکاش بودی این زمان برزو ورستم در به

 کاش بودی این زمان تهمینه با ســـــــــهراب او

 با توانمندی وبانیروی محکم در بهـــــــــــــار

 کاش امنیت شود برا ین وطن فرمــــــــــان روا

https://www.facebook.com/1469836686567842/photos/a.1469843926567118.1073741828.1469836686567842/1636262193258623/?type=3


 تا نبیند مردم ما رنج پیهم در بهــــــــــــــــار

 ای عزیزان در وطن گر کار ها بهتر شـــــــــــود

 ودگی برما فراهم د ربهــــــــــــــارمی شود آس

 آب ها روشن شده همچون دل روشــــــــن دالن

 خاصه آب سارباغ وآب لم لم در بــــــــــــــهار

 این گل بادام و باد خوشــــــــــگوار( شرقی زاده)

 برتن ارباب دل گردیده فــــــــــــــــارم در بهار

 0013ماه حمل  00شنبه  0 :شده سروده

ای کاش هر چه : فرمودندجمالت زیبای این شخصیت مردمی را که با  ,با آرزو مندی تمام در فرجام

وده و مزود تر صلح و امنیت در کشور مستقر شود تا مردم رنجدیده ما در آرامش خاطر زندگی ن

. به این مختصر خاتمه می بخشم, شان بر گردند آبائیطن غربت نشینان ما دو باره بو  

!امید آن روزبه   

 

 


