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قسمت پنجم و آخر
ای دختر اگر دسترسی داشتمی

سنگ سیه از گور تـو برداشتمی

خـود را گِل و خـاک تیره پنداشتمی

تنهایت به زیر خاک نگذاشتمی

والیت بامیان
والیت بامیان در مرکز افغانستان و در  151کیلومتری غرب کابل موقعیت دارد ،ارتفاع آن از سطح بحر در
ب سلسله کوه های هندوکش و شمال کوه های بابا
حوالی  1511متر می باشد از نظر موقعیت جغرافیایی در جنو ِ
قرار دارد .مرکز والیت بامیان شهر بامیان است.
ولسوالی های بامیان :یکاولنگ ،وارث ،پنجآب ،سیغان ،کهمرد و شبر می باشد .با والیات دایکندی ،غور ،میدان-
وردک ،غزنی ،پروان ،سمنگان و سرپل هم سرحد می باشد.
بامیان به کابل بعد از گذشتن از کوتل حاجیگک و عبور از والیت میدان وردک و به والیت های شمال از طریق
ولسوالی دوشی والیت بغالن ارتباط دارد.

سلسله کوه های بابا
سلسله کوه های بابا از جملۀ عمده ترین کوه های بامیان بوده و ارتفاع بلند ترین قُلۀ آن به  5251متر از سطح بحر
می باشد .بلند ترین قُلۀ آن به نام شاه فوالدی یاد می شود.
آبدات تاریخی بامیان :والیت باستانی بامیان دارای آثار و بنا های تاریخی زیادی است ،این والیت تا ظهور اسالم
بزرگترین مرکز بودایی ها به شمار می رفت .از جملۀ آبدات تاریخی به قسم نمونه از مشهور ترین آن ها نام برده
می شود.
مجسمه های بزرگ بامیان که در سه کیلومتری شمال شهر بامیان موقعیت داشته و به نام های صلصل و شاهمامه
می باشند .مجسمۀ بزرگ که صلصل نام دارد بلندی آن به  55متر میرسد و در حقیقت سمبول مرد و دومی که 55
متر ارتفاع دارد به شاهمامه مسما می باشد که سمبول زن و در بین آن ها به تعداد  7تا  8مجمسه های خورد و
ریزه قرار دارد که روایت به فرزندان شان می نماید.
همچنان قرار آخرین کشفیات یک بودای خوابیده به بلندی  511متر در داخل زمین در همین دره وجود دارد
یک مجسمه بودا به نام ککرک که در  4الی  5کیلومتری جنوب شرق این شهر واقع و بلندی آن  21متر می باشد.

دور نمای از بودا ها که در سال  1112تخریب شدند

از آثار تاریخی مشهور دیگر این سرزمین میتوان از شهر غلغله ،شهر ضحاک و بند امیر نام برد.
شهر غلغله که به صفت مرکز شهر از آن استفاده می گردید در سال  828هجری در اثر حمالت چنگیز ویران
گردید.
شهر ضحاک :باالی یک تپه در  27کیلوکتری شرق بامیان در راه بین کابل ـ بامیان واقع است ،قرار تحقیقات
محققین مربوط دورۀ ساسانیان می باشد ،که این شهر نیز در اثر حملۀ چنگیز تخریب شده است.

شهر غلغله
ِ

شهر ضحاک

موجودیت مغاره ها که برای عبادت توسط راهب های بودایی استفاده می گردید.

فعالً از این مغاره ها ساکنین محل برای بود و باش استفاده می کنند.
بند امیر :بند امیر یک بند طبیعی در ولسوالی یکاولنگ در  71کیلومتری شهر بامیان به ارتفاع  1811الی
 1211متر واقع بوده ،و از هفت بند که به صورت طبیعی از هم جدا می باشند ،تشکیل گردیده است .نام های این
بند ها عبارتند از :هیبت ،ذوالفقار ،قنبر ،غالمان ،پنیرک ،بربر و پودینه می باشد.
به قرار قصه ها این بند ها توسط جضرت علی کرم هللا وجهه به وجود آمده است ،وقتی باالی یک شخص ظالم
منطقه قهر می شود یک ضربۀ محکم با پا بر کوه وارد می کند و در اثر این ضربه یک قسمت کوه جدا و بند اول
به وجود می آید که نام آن را هیبت می گذارد.

بعد توسط شمشیرش یک ضربۀ دیگر به کوه وارد می کند بند ذوالفقار ساخته می شود .یکی از خدمتگارانش به نام
قنبر وی را در انداختن یک سخره کوه کمک کرده بند قنبر ساخته می شود.
بعداً غالمان شخص ظالم وی را کمک به انداختن یک پرگنۀ دیگر کوه می کند و بند غالمان ساخته شد و یک خانم
به حض رت علی کرم هللا وجهه پنیر خام می دهد که با خوردن آن ،آن حضرت قوت زیاد گرفته و به ترتیب بند
پنیرک ساخته می شود.......
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