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 والیت غزنی رتصر بنگاهی مخ

 مرجان کمال به زبان فرانسوی: نویسنده

 فریده نوری کمال: مترجم

 قسمت چهارم

 بر چهره ای پـر چیـن مـن از مهر نظر کـن    در کنـای دختر غمدیده سر از خاک ب           

 رو شوـو در خواب فـشک تار از ـای چشم پ      پـریشـان، دیـگر از خـاطـر من روای فـکر              

 تـا کـه بخوابـم: بـگوریـنـه ـآن قـصه ای دیـ       ابمـب و تـمت در تـی ز غـه دانـو کـتر تـدخ             

 

 والیت غزنی                              

والیت غزنی در شرق افغانستان موقعیت دارد، مرکز این والیت شهر غزنی میباشد، شاهراه کابل ـ قندهار از این 

والیت غزنی از طرف شمال با والیات بامیان و میدان وردک، از جنوب و جنوب غرب با والیت . والیت می گذرد

 .لوگر و پکتیا و از طرف غرب با والیات ارزگان و دای کندی همجوار می باشدزابل، از شرق با والیات 

 .متر ارتفاع دارد و از جملۀ والیات سرد سیر است 9997والیت غزنی در حدود 

 :ولسوالی می باشد که عبارت اند 01کیلو متری والیت کابل قرار دارد، و دارای  031والیت غزنی در 



گیرو،گیالن، واغز، ناور، مالستان، خوگیانی، جغتو، جاغوری، اجرستان، زنخان، مرکز غزنی، قره باغ، مقر، 

 .  آب بند، ده یک، اندر، خواجه عمری ،ناوه

تمام اقوام افغان، تاجک، پشتون، هزاره، هندو در والیت غزنی زندگی می کنند، در ولسوالی های مختلف بند های 

 .ردِه و بند زنخان نام بردآب وجود دارد که میتوان از بند سلطان، بند س

 

 

غزنی مانند اکثریت والیات افغانستان یک والیت زراعتی و مالداری است و صنایع دستی، مخصوصاً ساختن 

جواهرات، ُگل دوزی، پوستین دوزی، ِگلم بافی، در ساختن انواع و اقسام ظروف مسی و انواع چاقو و اقسام 

 . مختلف سامان فلزی وغیره بسیار مشهوراست

در قرن هفتم میالدی والیت غزنی مرکز بودایی ها بود، با حملۀ اعراب و داخل شدن اعراب به این والیت، والیت 

 .غزنی به دین اسالم مشرف شد

 .از آبدات بودایی ها میتوان از ستوپه ها که مهم ترین آن ستوپۀ تپه سردار است، نام برد

 

 تپۀ سردار                                                            



در قرن یازدهم والیت غزنی را پایتخت انتخاب نمودند، که از جملۀ با شکوه غزنویان در زمان امپراطوری خود 

 .والیت غزنی مرکز علم و فرهنگ در منطقه بود. ترین، زیبا ترین و آباد ترین شهرها در آسیا به شمار می رفت

تجمع نموده شعرا، ادیبان، فیلسوفان در دربار سلطان محمود غزنوی نظر به عالقۀ که به علم و فرهنگ داشت 

 .میالدی ختم گردید 0010میالدی شروع و در سنه  201سلطنت غزنویان از . بودند

از جملۀ دانشمندان که  در دربار سلطان محمود غزنوی تجمع نموده بودند می توان از ابوریحان البیرونی، بیهقی، 

 نام برد...... فردوسی، سنایی غزنوی

 :مکان های تاریخی غزنی   

یرونی، ارگ غزنی، مقبرۀ سبکتگین بنیان گذار سلسلۀ غزنویان، مقبرۀ سلطان محمود غزنوی، منار های آرامگاه الب

 .غزنی و ستوپه های دورۀ بودایی را ذکر کرد

 

  

 ۲.                                              قبرۀ سلطان محمود غزنویم -۱

 .    دو منار غزنی که روایت بر این است که مسجدی بزرِگ در این جا موجود بوده است ـ ۲

 میالدی والیت غزنی به حیث مرکز فرهنگی اسالم توسط مرکز تشکیالت فرهنگی و علمی اسالم 9703در سال 

(IESCO( )Organisation Culturelle, Scientifique, Educative )انتخاب گردید. 

به صفت مرکز علمی و فرهنگی اسالم لزوم دید احیای دوبارۀ یک تعداد زیاد بنا های تاریخی و انتصاب غزنی 

 .می نمایداسالمی را 

 


