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کابل در آزنای تاریخ
اشغال و تاراج کابل از زمان تاسیس الی امروز

مقدمه  :نامهای کابل
بلو یوورا
در طو توویر افغینسوونی ! دارای نیمهوویی آر ینووی  ،خراسووی و افغینسوونی بو د اسو  .شووهرییی چو
قندییر غ ر غزنی تخیر برای مدتی پی نخ ب د اس  .ولی ز ید تر ن شهری که پی نخ افغینسنی ب د کیبل ز بی
اس  .کیبل کی از قد میتر ن شهرییی دنییس  .در کنیﺏ مقدﺱ و دا به نیﻡ کبه و در پیرچوهیویی اوسونی از آ بوه
نیﻡ ک ﺏیی وید مویشو د .مطویب بوه نگویر تویر ن سوی  ،نویﻡ سینسوکر نی کیبول(کمب جوه) مویبیشود .ا ون نویﻡ در
ن شنه یی ی بیسنینی در ک فس و ک فن ذکر شد اس  .ن سندگی کالسیک نینی آ را ک فن ی ک فس و ک وا ثبو
کرد و یم چنی مردﻡ فیرﺱ و ارسن ا ن شهر را خ سپس خو انود انود .قودام تویر خی کیبول در حودود ۰۵۵۵سوی
می بیشد .امکوی ا موی رود کوه درسویلهیی  ۰۰۵۵الوی  ۰۵۵۵قبول المویالد بوه وک شوهر تبود ل گرد ود بیشود .پوس
اشغی یر ق ﻡ ی پیدشی نیﻡ آ نیز تغیر یفنه اس  .زمینیکه در م رد کیبل مطیلعه ز ید صو ر گیورد نویﻡ کیبول از
در یی کیبل و ک ییی کیبل گرفنه شد اس  .دلیل عمد آ ا نس که کیبل منشع سه در ی عنی در یی گلبهیر ،پغمی
وله گر اس  .درفیصله ییی اندک ا ون در وی بوی در ویی خروشوی وبربویر پنجشویر ،علوی شون علینگویر و سورخرود
ودر ی چهییی د گر کجی شد به رود سند (اندﺱ) میر وزد از آ ببعود الوی الیو ر بنویﻡ رود کیبول وید مویشو د.
برای سرزمین یویی ینود رزق وروزی ت لیود موی نمو د ..امکوی داردنیمهویی کویب ر کویف ر ک فوه کویپ کویب کو وا
کمب جه در کی کی از زبینهی منشع ی در ی را می گفنند .ک ییی پر از ارغ ا وبرف کیبول ارتفیعوی نوییم ار،
در ی ی خروشی  ،سرسبزی ،آﺏ ی ای سرد وگ ارا آ مردﻡ گرﻡ نشین یند را د انه کورد بو د .کیبول کوه در ا
زمی به صف نکنه مرتفع ومنشع شمرد می شد .در آ زمی نیﻡ مقدﺱ کیبل از خص صیی آﺏ ویو ای آ بو د.
در قر یفنم میالدی ،ک پژویشگر چینی به نیﻡ ش ن چ ن  ،در ن شنه ییی خ ش مشه ر به یی ا سوین
ا ن شهر را کیوف  Kaofuن شنه و چنین برداش میکند که در حقیق ا ن شهر ز بی مسمی به در یی کیوف میبیشد
که از قلب آ می گذرد ،وی میافزا د که آر ی یی قد م از لحیﻅ د نی ایمینی و ژ به ا ن شوهر داد و آ را کو ﺏ یوی
اردیسنینه  Kobaha Urddhastanaی محل بلند پی ه گفنهاند .کیبل از د دگییی کنیﺏ مهی بیراتی ینودوا  ،بهشو و
جی گییی تفکر برای خداوندا خ بی ب د و آ را در به نیﻡ اردیسنینه ی عبید گوییی مقودﺱ حفو کورد انود .کو
آسمیئی محل عبید بزرگ وق شمرد می شد .یر پیدشی ب د س یند تی زمینیکه در پی ه عبید گی معبد آسومیئی
خم نمیشد پیدشییی آ قیبل قب نب د .ا ن عبید گی را بنیﻡ آسمیئی ی ک از امید و آرزو ید میکردند .تویر و
ن سی دور ا سکندر ،کیبول را بوه نویﻡ ارت سوپینه  Artospanaکوه یموی اردیسونینه  Urddhastanaسینسوکر
نینی قید نم د که بعداً در قر دوﻡ میالدیا ن شهر را به نیﻡ کیب را  Kaburaی قلوب پویراپویمیزاد
اس در تیر
ن شنهاند .دردورا ک شینیی بزرگ ین ز یم کیبل به نیﻡ کیوف شنیخنه می شد  ،که آیسنه آیسنه به کیب رامسومی
گرد د تی آ زمی که کیبل شییی از آ به نیﻡ کیبلسنی ید کردند .کیبلسنی برای چند ن قر پیش و پس از دور ی
مسیح ،از بیمیی و کندییر در غرﺏ تی ک تل بو ال و تمویﻡ جنو ﺏ را در بور موی گرفو  ،کوه ا ون خطوه وسویع بوه د
عالقووهداری تقسوویم بو د و شووهرییی کیبوول ،غزنووی ،بیمیووی  ،ننگریوویر ،سو ا  ،پشوویور ،اپو کین ،بنو و بو لر در بوور
میگرفنهاس .

*طب گزار ل س دوپری تیر دا شرق در افغینسنی حدود بیشنر از  ۰۵۵۵۵سی قبل انسینهیی اندگ نس ی
اند ینی بی جسیم خ رد در چند ن نقطه افغینسنی حیی بسر میبردند .حدود بیشنر از  ۰۵۵۵سی قبل به زراع
اشنغی داشنند .شهری شد ی بمیی آمد شهریی پس از بمیی امد آئین زردشنی ص ر گرفنهاس  .افغینسنی
ی بیخنر م سس د ن زردشنی اس  .پس از تیسیس ا ن آئین بل کی از منمد تر ن کش ر ییی جهی بشمیر
میرف .کیوشهیی که تیم فرانس ی که در کنیر رود آم نم دند معل ﻡ گرد د که در ن محل  ۰۵یزار سی قبل
انسینهی زندگی مینم دند .در مجم ع دشنهیی آسییی میینه و سرزمین ب د پرنف ﺱ وبدو ادار .یر زمی که
در ن منطقه ک ق ﻡ ق ی میشد ق ﻡ د گری را میراندند  .اق اﻡ راند شد بیالی دو جیی حمله مینم دند ا را
وافغینسنی سپس در یند وسنی بی مردﻡ آ منحل میشدند .یکذا چشم خ درا بنمد د گرا می اندوخنند تی چگ نه
آنرا تیراج نمی ند .ه چیهی  ،میدیی  ،یخیمنشی یی ،ک شینیهی  ،سکهی  ،فنلیهی ،چنگیز  ،تیم ر لن  ،بیبر و د
یی ق ﻡ د گر از ن سرزمین ب د زمینیکه گرسنه ی ق ی میشدند به ا را وافغینسنی سپس به یندوسنی حمله می
کردند .که ا ن حیدثه بیشنر از  ۰۵۵۵ ۰۵۵۵-سی قبل آغیز گرد د تی قر  71ادامه داش .
امکی آ میرود بین سیلهیی  ۰۰۵۵-۰۰۵۵قر ه ی شهر کیبل تیسیس گرد د بیشد .وا ن عمل از طرف مردﻡ
یند نشین شد اس  .بید ه نشینی و مهیجر بین افغینسنی ویند ازسیلهیی خیلی دور مروج اس  .عل آ آﺏ و
ی ا و علفچر ب د اس  .بید ه نشینی بمرور زمی منیط ن را کشف مینم دند ودر آنجی مسکن فصلی اخنییر
مینم دند .تفیو فیحش درآﺏ و ی ای تیبسنی پشیور و کیبل و علفچرییی سر سبز دامنهییی یندوکش کی از ا ن
علل میبیشد.
اق اﻡ که در افغینسنی ب د بی دا می نم دند ه چی یی و سینی یی اس  .شیخه از سینی یی بی سی ر اق اﻡ یند
اروپیئی در کنیر سردر ی و رود اکس ﺱ زندگی می نم دند که ا ن شیخه بعداً از سی ر شیخه یی معروف شدند..
به طرف اروپی وگ شه از آ بطرف جن ﺏ آسیی وگ شه آ بی خیک چین تصیدﻡ
گ شه ازا ن ق ﻡ مهیجر
نم دند .سر زمین ا ن اق اﻡ را بنیﻡ آر ینی و مردﻡ آنرا آر ی میگفنند(.کهزاد )۰۰۰۰
تیر روشن و مسنقل افغینسنی از قر س ﻡ ق ﻡ الی ششم میالدی میبیشد که ت سط بیخنر ی ک شینیی و فنلیی
بنییدگذاشنه شد ب د .بی وج د که غ ر ی وغزن ی سلطن مقندر را بنیید گذاشنند ولی یمرا بی اجینب ب د اس .
پس از قر ششم الی قر یجدیم عنی  71قر افغینسنی در گیرو دار تیر ب د گییی بزرگ گییی ک چک
وگییی تجز ه میشد .بیوج د که ی تکیی حک م افغینی را در ک گ شه افغینسنی بنیید نم دند ولی بزودی خفه
.شدند .از سی ۰۱۷۱الی امروز ا ن وطن بنیﻡ افغینسنی زند و جیودا بیقی میند اس .

.۰در سیلهیی ۱۵۵الی  ۰۵۵قبل میالد کیبول در تسولط میدیوی قورار موی گیورد .درزموی میدیوی (کیبول)بنویﻡ کویب را وید
میگرد د .درسیلهیی قبل از  ۰۵۵کیبل مرب ط گندییر ب د.
.۰در سیلهیی بین  ۰۰۵-۰۵۵ق ﻡ .کیبل در تح سلطه یخیمنشوییوی قورار گرفو  .قبول از ون کیبول در تحو سولطه
او دوﻡ و س و ﻡ) فرمینروا ووی امپرات و ری
گنوودار ب و د .یخیمنشووییووی دارای د وون مینوورا و مغووی ب دنوود( .دار و
یخیمنشی شهر را به نیﻡ کیب را تألیف نم د اس  .نیﻡ کیب را  Κάβουραت سط بطلیم ﺱ نیز تیلیف شد اس .
کیب را مرکز آئین مزد سنی ب د که بعدیی یمرا بی آ ئین ب دا و آئین یندو یمرا شد( .بطلم ﺱ دانشمند که در
رکیﺏ اسکندر قرار داش )
.۰درسی  ۰۰۱ق ﻡ سکندر کیبل را تسخیر نم د .و کیپیسی را و را نم د .اسکندر کیبل را از ار ی هی تسخیر نمو د.
درع ض برای خ د محل ب د وبی اعمیر نم د.
 .۷در سی  ۰۵۰پس از مرگ اسکندر کیبل برای مد ک تی کیبل مرب ط حک مو سول اکیی بو د .در سوی ۰۵۵
د ن ب د زﻡ ت سط مبلغین آش کی به افغینسنی وارد گرد د .سلطن چندراگپنی کیبل را در برابر ۰۵۵فیل و اذدواج از
سل ک ﺱ نینی بنصرف خ ش در آورد .در یمین ا یﻡ در یندوسنی سلطن خ دمخنویر بنویﻡ مو ری سویخنه شود
ب د.
درسی  ۰۰۰دول بیخنری حک م کیبل را از میئ ر ی گرف و بطورف ینود پیویش روی نم دنود .پوس از آ در
اواسووط سوود دوﻡ پوویش از موویالد ز ردسوونی آنهووی امپرات و ری ا نوودو گوور کس شووهرکیبل را بووه دس و خ و د گرفننوود

بیخنر ووی شووهر بووزرگ را بنوویﻡ پوویرو پوویمیزاد درنزد ک وی کیبوول بنیووید کردنوود ،امووی در سوود او پوویش از موویالد ا وون
شهردوبیر به دس میور ی افنید.
 .۰سکییی ی سکیییی ق ﻡ ب دند اسپ س ار یم ار دول بویخنر (بلو )را مو رد فشویر قورا ر میدادنود .درسوی ۰۰۱
قبل میالد ی نهی بیالی ه چی یی و ه چی یی بیالی سوکییی فشویر وارد نم دنود .در ننیجوه سوکییی از آسوییی میینوه
وشمی ا را به بیخنر یج ﻡ آوردند .در مراحل او سکهی خ اسنن بیالی فیرﺱ بر زند ولی در ا ورا اشوکینیی
دول ق ی را بنیﻡ پیرتهی تیسیس نم د ب دند .نیچیر بجیی ا نکه به خراسوی بر زنود ،بوه طورف بویخنر رفننود ،و در
افغینسنی کن نی برقرار شدند .نینیهیی بیخنر بهطرف جن ﺏ شرقی رفنه در کیبل و وادی سند حک مو قو ی را
تیسیس نم دند که بنیﻡ یند نینی ید میگرد د .پی نخ آ درچویکلهب د کوه بوه نوینی اِوتویدِمیوی موینیمیدنود ..سوپس
سکهی بیالی کیبل حمله نم د کیبل را از نینی بیخنرتصرف نم دند .بزودی ق ﻡ سکهی ق ی شد نینی یندی را
نیز شکس دادند.
 .۰ط لی نکشید که دول یندو نینی یوم تویبع یموی سوکییی گشو و سوکییی در ا نجوی دولنوی تأسویس کردنود کوه در
تیر معروف به دول یندوسکیئی اس .
 .۶سیسنی یی (سکهی) در اواسط دیوه او پویش از مویالد ا نودو گور کس را از شوهرکیبل بیورو انداخننود وکیبول
برای مد ۰۵۵سی منعل به سینییی ب دامی بی روی کیر آمد شیینشی ک شینی سینی یی شهر را از دس دادند.
دریفنم پس از میالد ژوانزون کیبل را به عن ا کیف ( )Kaofuبررسی کرد ب د و اعالﻡ کورد کوه کویوف لقوب
کی از پنج قبلیه مهیجر جی ی ژی اس  .کیوف (ک شوینیی ) بوی شوم  ۷قو ﻡ د گور وه چوی پوس از شوک
ازدس جنگج ی چینوی بوی سوکییی و تخیر وی منحود شود فوال ا ورا و بویخنر را از نینیوی بویخنری تصورف
نینیی یندی ب د .در سی  ۷۰میالدی
نم دند سپس بطرف جن ﺏ یندوکش ر بردند .کیبل در ن زمی بدس
ا ن شهرپس از جن سوخنی ت سوط امپراتو ر ک شوی  ،ک جو ال کیدفیسو ز فونح شود و جوزو موی مالک امپراتو ری
ک شی تی اواخر سد س مین پس از میالد محس ﺏ میگرد د.
نی چنین برداش می شو د کوه آرت سوپی وی کیبول مرکوزی عمود و اصولی در منطقوه بو د  ،کوه بعودا در
از تیر
دور ی تسلط نی  ،یرا که سکندر هی افغی ب د جیی کیبل رااشغی کرد که بعداً شییزاد گوی ینودوسویک آ را
بیر د گر احیی کردند.
 .۱درسی  ۷۰میالدی جنک سخ در کیبل بین سرنشینی کیبل و ک شینیی رخ داد .شهرت سوط امپراتو ر ک شوی ،
ک ج ال کیدفیزﺱ فنح شد .ک شینی یی در اطراف سیلهیی  ۰۰۵پس از میالد ،از دس امپراط ری سیسوی شکسو
خ ردند و یمرا بی بیع ییی سیسینی معروف به ا ندو-سیسینیی تبد ل شدند .در دورا سیسینیی  ،شوهر کیبول رابوه
نیﻡ "کیپ " نیمید میشد.
 .۰درسی  ۷۰۵میالدی ا ندو-سیسینیی ت سط قبیله خیینی که بی نیﻡ "کیودارا نز" نیمیود مویشودند از شوهر کیبول بوه
بیرو راند شدند که نیﻡ ا ن ق ﻡ در سی  ۷۶۵میالدی را بنیﻡ فنلیی (هپتالیان ی هفتالیان ی هیتالیان ی هیاطلهه
ی هونهای سفید) تیسیس نم دند ..یپنیلیی از گینس ی چوین بوه تخیرسونی سوپس بوه کیپیسوی بعوداً کیبول را بنصورف
خ د در می آورند.آنجی  .فنلی یی را به نیﻡ کیبلشییی نیز مینیمند  .مطیب بی تویر الهنود اثور ابو ر حوی البیرونوی
کیبل ت سط شییزاد گینی که از تبیر ترکیی (عثمینییی) ب دند ادار میشد که برای  ۶۵نسل ادامه پیدا کرد
ترک ییی کیبل و ینودویی د و ار بوزرگ دفویعی را در اطوراف شوهر بوه علو محیفظو از مهیجموی آ نود سویخنند..
فنلیی در سی  ۷۰۰میالدی سرزمین بیخنر را کیمال تصرف نم د وچند بیر دولو سیسوینی را شکسو داد و در
قلمرو آر ینی دول مقند ر را تشکیل داد انود .بوه گو ا تویر فنلیوی را نظویﻡ سو ار کویرا تشوکیل مویداد وا ون امور
م جب گرد د تی علیه دول مقندر یمسی ه عنی دول سیسینی جنگهیی م فقی آمیزی انجیﻡ دیند .فنلیی در یند بی
آخر ن شییی امپرات ری گ پنی یج ﻡ برد ودر سی  ۷۶۵میالدی کنودییر بدسو آ یوی افنوید .در اواخور قور پونجم
میالدی آخر ن امپرات ری گ پنی دریم شکسنه ،سوند ،راجسونی و وادی گنگوی و جمنوی را بدسو آوردنود .یمزموی بوی
لشکر کشی بس ی یند فنلیی سیحه نف ذ خ ش را به ترکسنی شرقی نیز ت سعه دادند.
(مرح ﻡ غالﻡ محمد غبویر در تویر جغرافیوه افغینسونی بوی اسوننید از تویر عمو می عبویﺱ اقبوی اشونیینی پیرامو
فنلیی مین سد :فنلیی جنگی سخ را بی شی پ ر ذوالکنیف فویرﺱ کورد انود و فیوروز والوی سیسونی را در حودود
نیمه قر چهیرﻡ میالدی در پنی خ د گرفنه اند ا ن وقو یرموز بورادر فیوروز بعوداز درگذشو وزد گورد دوﻡ پیدشوی
فیرﺱ ب د و فنلیی فیروز را جبرا به صر ر سلطن فیرﺱ نشیند فیروز پرداخ میلیه را بوه دولو فنلیوی وعود
سپرد ولی از پرداخ میلیه سرپیچی نم د که ا ن امر بیعث درگیری خ نین میی دولنین گرد د ودر ننیجوه فیوروز
ن از پیدشوی فنلیوی بدیود اموی در سوی  ۷۰۰مویالدی
مغل ﺏ شد ا ن بیر فیروز تعهد سپرد تی دخنر خ د را به خ

شوود د در گرفو وفیووروز بدسو

فنلیووی واقووع در بلو افنووید

دوبوویر میووی فنلیووی وسیسووینیی در حوودود تو را جنو
وسرانجیﻡ اعداﻡ گرد د).
(بالخر فیروز بین سیلهیی  ۷۰۰الی  ۷۰۱میالدی پیدشی فیرﺱ شد ومنحمل پرداخ میلیه به دول فنلیی شد.
و سرانجیﻡ در نیمه قر ششم میالدی دول فنلیی در اثر یج ﻡ ترکی و سیسینیی فیرﺱ منقرض گرد د وترک یوی
بر تخیرسنی شیمل بیس ویفو وال و بو د تسول یفننود .اگرچوه پوس از فروپیشوی حیکمیو فنلیوی حک مو یویی
ک چوک ومحلووی از ا وون سووالله تووی موود یووی دواﻡ کوورد امووی بووی گذشو زمووی ا وون سووالله بووه نقوویط دنیووی و وال و مخنلووف
افغینسنی پراگند شدند).
 .۰از سی  ۰۷یجری شمسی یجری کیبل  ۰۰بیر عنی حدود ۰۵۵سی م رد تهیجم شد د اعوراﺏ قورار داشو .
اعراﺏ در سی  ۰۷یجری به شهرکیبل حمله کردند شهر را از طرف د ار د مَزن شگیفنند ،ا عرﺏ فیتح شودند
و شی کیبل م قنی به گرد ز رف  .،کیبل را تیراج نم دند .ولی بزودی شهر را دوبیر بدس آوردنود .اعوراﺏ در ون
ج انی کیبل را بیرحمینه سر بر دند .مردﻡ کیبل برای چند بیر  ۰۵۵۵فرزندا  ۰۰سیله خ درا بی جیﻡ طال
جن
برای خلیفه فرسنیدند بد ن ترتیب تی سق ط امپرط ری اعراﺏ کیبل را در حفیظ داشنند .اسنقیم و بردبیری مردﻡ
کیبل ت انس از شر اعراﺏ کیبل را در حفیظ قرار دیند.
 .تیر مصر به وضیح مین سد که لشکر بزرگ اسالﻡ بعود از فونح نویم جهوی در شویردرواز یویی کیبلسونی بوه
مرتبه بیس وسه بیر شکس مطل د دند تی آ که به مرور زمی کیبلیی خ د به د ن اسالﻡ گرو دند.
امی تشکیل دول ییی صفیری و طییر ی نف ذ عرﺏیی را از کش ر کم کرد رف و کیبل نیز به دس حکمرانوی
محلی ادار میشد.
 .۰۵در سوی  ۰۰۰قو ﺏ لیوث صووفیر کیبول را تصورف تویراج موویکنود .کیبول در حملوه عقو ﺏ لیوث مو رد جپوویو و
غوویر قوورار گرفو  .مقوویر ضووعف صووفیر ی از ک یسوونی شوورقی کیبوول ووک قو ﻡ د گوور بنوویی سوولطن را در کیبوول
گذاش که سرکرد شی را کیالله می گفنند و تی به عصر غزن ی بیقی ب دند ،تی ا نکه در سی  . ۰۷۷ق .ضمیمه
سلطن غزن ی شد .کیبل در عهد غزن ی از ایمی افنید شهرغزنه پی نخ خراسی قرار گرف .
پس از صفیر ی در کیبلسنی حدود  ۰۰۵شمسی شخص بنیﻡ کل ال له در کیبل حکمرانی موی کورد .حودود ۶۶سوی
کیبل بدو جن بیقی میند.
 .۰۰در دور تیم ر ووی بوویوج د جنگهوویی شوود د شووی کیبوول در ک یسوونی از دسوو تیم ر ووی شکسوو موویخوو رد.
وتیم ر ی کیبل را جزو قلمرو خ ش میسیزد.
 .۰۰در سیلهیی یجری شمسی ۰۷۶سبکنگین بیالی کیبل حمله نم د .و کیبل تیراج گرد د.
 .۰۰غ ر ی بین سیلهیی  ۰۷۰و ۰۷۷کیبل را تسخیر نم دند.
 .۰۷در ح الی سی ۰۰۰۵یجری کیبل منعل به دول خ ارزﻡ شیییی گرد د.
کیبل م رد تهیجمی عالک و چنگیزخی قرار گرف  .از ا نکه عالک ن اسه چنگیز در
 .۰۰درسیلهیی ۶۵۵
منطقه پروا شکس موی خو رد سوپس بوی نیرنو داخول ک یسونی و کیبول و ینود موی شو د .و یموه را تویراج و قنول
می نمی د .از سی  ۱۶۵-۶۰۷یجری شمسی  ۰۷نفر از چغنی ی حک م می نمی ود .کوه تیر وک تور ن دور تویر
افغینسنی اس .
 ۱۶۵کیبل م رد حمال وتیراج امیر تیم ر قرارگرف .
 .۰۶در ح الی سیلهیی  ۱۰۷الی
 .۰۱در سی  ۰۰۵۷ﻡ کیبل در تصرف بیبر قرار گرفو  .بویبر کیبول را در مراحول او پی نخو موی سویزند .کیبول
دوبیر رون یف و تی سی  ۰۰۰پی نخو بو د و بوه تعمیور و آرا وش آ پرداخو  .بویبر بوه کموک موردﻡ ا ون شوهر،
یندوسنی را فنح کرد و پی نخ خ د را از کیبل به آگر نقل داد و کیبل مرکز وال شد .آرامگی ا ن پیدشی یم در
یمین شهر اس .
بیبر شی خ درا ن اد امیر تیم ر و از میدر خ درا زاد نهم چنگیز میدانس امکی دارد ز را چنگیوز  ۰۵۵کنیوز
ز بی داش  .بیبر شی اوالً خی بدخشی را فر ب داد پس از مدتی حکمرا بدخشی شد سپس کیبل را گرفو  .او در
ا یﻡ که کیبل را فنح کرد زلزله شد د در کیبل رخ داد ب د تقر بیً تمیﻡ کیبول بوه خرابوه تبود ل شود بو د .بویبر بوی د ود
چنین حیل بی مردﻡ کیبل یمکیری نم د و کیبل در قلب او جیی گرف .
 .۰۰درسی  ۰۰۰۱کیبل در تصرف نویدر شوی افشویر در آمود .نویدر افشویر بوه یمکویری مشویورا فرانسو ی برجهوی
سیخ و کیبل را درتح بیرا ت پ قرار دارد .تی آنکه کیبل را بنصرف خ د درآورد.

 .۰۰پس از  ۰۱۶۱کیبل در تصرف احمدشی ابدالی قرار گرف .
 .۰۵ابدالیهی  :وقنی که سلطن به احمد شی بیبی رسید ،وی ت جه به کیبل نم د و خ اسو آ را مرکوز دولو خو د
قرار بدید .چنی برای یمین مطلب در سوی  ۰۰۷۷امور احودا وک د و ار بوزرگ را در شوهر داد .ا ون د و ار در
ظرف  ۷می آبید گرد د .تیم ر شی پس از تنظیم قند ییر در سی  . ۰۰۰۰ق .رسمیً کیبول را پی نخو سویخ و از
آ تیر تی امروز کیبل مرکز و پی نخ افغینسنی اس .
 .۰۰تیم ر شی در سی  ۰۰۰۷کیبل را پی نخ سیخ  .شهر دارای د ار و یف درواز ب د.
 ۰۰۰۰ .۰۰شی شجیع در کیبل کشنه می ش د .ارگ ت سط انگلیس تیراج المیﺱ ک نو ر ت سوط انگلیسوهی دزدی
میش د .تمیمی ارگ شییی ت سط سربیزا انگلیس به یند فرسنید میش د.
 .۰۰در سی  ۰۰۵۰ارگ شییی و ملکینهیی دولنی شهرکیبل ت سط مردﻡ شمیلی بریبری حبیب الوه کلکوینی تویراج
میش د.
 .۰۷درسی  ۰۰۰۰یجری شمسی نیدرخی گروپ از قبی ل دوطرف سورحد را جموع نمو د بوه کیبول حملوه نمو د.
در ن روز ارگ شییی و بعضی سویحی کیبول وشومیلی تویراج شود .گ نود درروزیویی نخسو کیسوه دولو آنطو ر
خیلی ب د که نی خ رد را نداشنند .تی آنکه شخص بنیﻡ محمد افضل خی تیجر افغینی در ز ور قویلین خینوه خو د
ک فر طوال را بوه نیدرخوی بالعو ض داد( .حویجی بیبوه وکیول تویجرا لیالموی فروشوی ) .یکوذا پسورا مکیتوب
غوورض تق ووه دول و از مووردﻡ اعینووه جمووع مووینم دنوود وپووس از موودتی دول و انگلوویس مبل و دومیل و  ،دول و آلمووی
چک سل اکیی اطر ش و روسیه کنعداد اسلحه والبسه کمک نم دند( .مرح ﻡ جنرا عبدالطیف پ پل)
 .۰۰در  ۰ث ر سیا  ۰۰۱۰کیبل ت سط مجیید ن اسوالﻡ تفنگودارا بوی مسو لی وحوزﺏ وحود بریبوری مسونقیم
پیکسنی و اخ ندییی ا را چ ر و بعدا به آتش کشید میش د .دو چ ر ک چک را نیز میخ ایم ید آوری نمی م.
 .۰در سی  ۰۰۰۰پیش از ا نکه طیلبی داخل کیبول شو د مجییود ن بورای آخور ن بویر موردﻡ را تویراج نم دنود .ا ون
روز ط ری ب د که مجیید مجیید د گر را چ ر مینم د .حنی در سرکهیی شمیلی.
 .۰پس ازا نکه حیمد کرزی میرشی فهویم را از کرسوی نشویند .فوردا آنوروز گوروپ از مرموی بوی سور وبوی پوی اوالً
مذایر بعداً دکینهی و مردﻡ را تیراج نم دند.
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