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 بـنـیـاد فـرهـنـگـی کـهـزاد                         ـزاد                احـمـد عـلـی کـه
 

کمپاکای قديم که عبارت از لغمان حاليه است از نظر وضع جغرافيای محلی شامل يک 

رای رودخانه کابل جلگه وسيع و دو دره بزرگ است. دامنه اين جلگه را بطرف جنوب مج

ياد ميشود يکی در زاويه  «الينگار»و « اليشنگ»ود ساخته و دو دره بزرگ که بنام محد

شمال غربی و ديگری در زاويه شمال شرقی افتاده و خط عمومی انبساط آنها بدون تعقيب 

کش کج و پيچی های دره استقامت شمالی را ميپيمايد تا اينکه به جدار بلند و پر برف هندو

 يا نورستان لغمان افتاده است. «کتور»نتهی ميشود که عقب آن سرزمين م

 

اليشنگ و الينگار مانند  شبهه ئی نيست که مردم لغمان به شمول باشندگان دره های

اصالً آئينی غير از آئين اسالمی داشتند ولی نسبت به ساکنان نقاط دشوار  «تورک»مردمان 

سالمی گرائيدند. معذالک تا جائی که مأخذ تاريخی گذار دره ها زودتر به آئين فرخنده ا

نشان ميدهد به استثنای باشندگان دند يا جلگه لغمان حتی اهالی همين دره های اليشنگ و 

سال قبل هنوز به دين مقدس اسالم شرفياب نشده بودند و آسالم آباد  ۴۰۰الينگار تا حوالی 

لين کانون اسالمی داخل دره اليشنگ که اينجا در اطراف آن مختصر بحثی بعمل می آيد او

 سال قبل گذاشته شده است. ۳۸۶است که بنياد آبادی آن در حدود 

 

کيلومتری قلعته  ۱۶اسال آباد به وضع و شکل فعلی دهکده ايست که به فاصله تقريباً 

السراج در داخل دره اليشنگ در جناح راست آب های شفاف دره در قسمت های مرتفع 

ارهای مرتبه دار واقع شده و بازار بسيار کوچک برای فروش برخی از زمين ها و کشتز

 حبوبات و ميوه های خشک محلی دارد و بيشتر باشندگان آن با سواد و مکتب ديده هستند.

 

اسالم آباد قراريکه از نام آن هويدا است اصالً بحيث يک قلعه جنگی بزرگ و مستحکم که 

دست مسلمان ها آباد شده و اين قضيه در زمان در وقت خود حکم شهر کوچکی را داشت ب

حکمفرمائی نواسه محمد ظهير الدين بابر و پسر همايون يعنی محمد حکيم ميرزا صورت 

هجری قمری بقصد  ۹۹۰گرفته است. بدين ترتيب که حکمفرمای کابل حينی که در سال 

وال اهالی کفار محاربه عليه برادرش جالل الدين محمد اکبر روانه سمت مشرقی بود از اح

کتور و حصص عليای دره های لغمان بوی قصه ها ميکنند و محمد حکيم ميرزا به سپه 

ان ساختن ايشان ساالر خود که درويش محمد خان نام داشت هدايت ميدهد تا در مسلم

صرف مساعی کند و در نتيجه لشکری به سرکردگی سپه ساالر مذکور به لغمان ميرود و 

 قضيه پيش روی به داخل دره اليشنگ شروع ميشود.

 



 3 

کيلومتری اول دره اليشنگ مخالفت زيادی نمی  ۱۶قوای اعزامی محمد حکيم ميرزا در 

باد در آن واقع شده پيشتر رفته نميتواند و بيند ولی از همين نقطه ئی که حاال دهکده اسالم آ

همين جا متوقف ميشود و همين توقف سبب ميشود که اساس قلعه مستحکمی در آن حدود 

 «شهر»ی بيش نيست در بعضی مأخذ به صفت گذاشته شود. اين قلعه که امروز دهکده ئ

رف کتور ياد شده است. در تاريخچه لغمان و در تاريخچه انتشار دين مقدس اسالم بط

نورستان نقش مهمی بازی کرده است زيرا عالوه بر اينکه اولين قلعه ئی بود که از طرف 

مسلمان ها آباد شده است، مهمترين پايگاهی بود در دره الشنگ که از آنجا در طی جنگ 

های مختلف لشکر کشی ها به حصص عليای دره مذکور و به دره های فرعی متصل آن 

 بعمل آمده است.

 

سال بقايا و شواهد قلعه قديمه بکلی از بين نرفته. حد به حد در  ۳۸۷از مرور تقريباً بعد 

ميان کشت زارها و ال به الی خانه ها آثار و شواهد حصار قديمه تشخيص ميشود. يکی از 

دروازه های اين قلعه رخ بطرف رودخانه اليشنگ بود و بنا بر اظهارات برخی از اهالی 

 ذکور دروازه های ديگر هم داشته.آنجا محتمالً قلعه م

 

مولفه قاضی محمد سالم که در همين دهکده نوشته شده و  «صفت نامه»از روی کتاب 

آرامگاه مولف آن هم در همانجاست معلوم ميشود که لشکريان اسالم يعنی درويش محمد 

 خان در بنأ و تعمير ديوارهای قلعه مواجه به مشکالت زياد شده بودند و اهالی حصص

عليای دره اليشنگ و کفار کتور به آنها مجال نميداند که قلعه را آباد کنند زيرا ميدانستند که 

 اگر اين قلعه آباد شد پايگاه نظامی ميشود و بعد مقابله با مسلمانان دشوار ميگردد.

 

با وصف اين همه مشکالت و حمله های پی در پی که از طرف کفار کتور بعمل می آمد، 

تدريج به بلند کردن مهره های ديوار قلعه اسالم آباد توفيق يافتند تا اينکه قلعه  مسلمانان به

به سر رسيد و به واقع پايگاهی برای عمليات آينده شد. اين قلعه جنگی تا اندازه زياد با 

مرور زمانه از بين رفته و بجای آن دهکده ئی آباد و خرم بميان آمده است ولی همانطور 

ر ميکنند حافظه اهالی آنجا که بيشتر احفاد جنگجويان مسلمان سابقه که برخی مأخذ ذک

هستند خاطره هائی را که در پيرامون دهکده قشنگ آنها و در دامنه های کوه های ماحول 

 ۱۳۳۷ ثور ۱۹/ع شده همه را بياد دارند. آن واق/ 


