
 

 

 

 
 

 عجايب سي گانه افغانستانپژوهشي در
 تحقيق وپژوهش استاد )صباح( 

 
سي گانه تاريخي ، باستاني وديدني کشور را جمع آوري، تحقيق  خواستم عجايبيراي اولين بار

وپژوهش مستند نموده براي معلومات نسل جديد معرفي نمايم واين سي گانه شامل بناهاي هاي تاريخي 
 ، معماري هاي بي نذيروآثارباارزش وباستاني ميگردد. 
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راسمی ويژه رسما به عنوان پايتخت فرهنگ و تمدن جهان اسالم در آسيا، در شهر غزنی، در جنوب افغانستان طی م
، از سوی سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی کشورهای ۲۰۰۷غزنی در سال  .ميالدی، نامگذاری شد ۲۰۱۳سال 

 .، انتخاب شد۲۰۱۳ان مرکز فرهنگ و تمدن جهان اسالم برای سال اسالمی )ايسسکو( به عنو
هنرپرور و فرهنگ دوست غزنوی يکی از برهه های بسيار مهم و سرنوشت ساز در تاريخ کهن و عصر پادشاهان 

معاصر غزنی پنداشته می شود. در اين دوره صد ها عارف، فقيه، شاعر، اديب و دانشمند از سرزمين های مختلف رو 
ه نه تنها معارف آن عصر بلکه فرهنگ به غزنه آورده و در پرتو تشويق سالطين آن ديار به ايجاد آثار وزين پرداختند ک

 .و زبان پارسی دری را برای هميش گهربار و آگنده از محتوا ساختند
فردوسي طوسي، فرخي سيستاني، عنصری بلخی، عسجدی مروزی، سمرقندی، کسايی مروزی، ابو ريحان البيرونی، 

ی که تا امروز مثل و مانندی ندارد غزني را به ابوالفضل بيهقی و ده ها اديب و سخنور ديگر همه با خلقت آثار گرانبهاي
مرکز تمدن شرقی و اسالمی مبدل کردند. هرگوشۀ آن شهر اقامتگاه خواجه يی و هر کوچه اش جايگاه مکتب و مدرسه 

اين شهر زمانی هزار مدرسه داشته و مرکز تجمع دانشمندان بسياری بود که بيشترينه به ترويج دين،  .يی گرديد
شعائر و سنن اسالمی می پرداخته اند، از اينرو غزنی به صفت يکی از مراکز عمده و حايز اهميت در گسترش فرهنگ، 

دامنۀ اسالم در جهان تلقی می شود. گنبد ها، مناره ها و زيارتگاه های غزنی هر چند امروزه توجه چندانی به آن 
 .دب، صنعت و مدنيت استصورت نمی گيرد، حکايه گر يک دورۀ شگوفای علم، عرفان، هنر، ا

بسياری از ريخت های شعری و آثار ماندگار در ادبيات پارسی دری زير سايه جريان فرهنگی تمدن غزنی زاده شده 
است. آثار بوعلی سينای بلخی، شهکار های ادبی عنصرالمعالی کيکاووس و ابوسعيد ابوالخير، ابداع گری های 

شاهنامۀ فردوسی و صد ها اثر ديگر از عارفان و شاعران عصر غزنويان  منوچهری، تاريخ مسعودی ابوالفضل بيهقی،
 (۱و دوره های واپسين آن داشته هايی اند که بازتاب دهندۀ فرهنگ و تمدن، ژرف و شيوای کهن غزنی است. )
عنصری  انديشمندان آن عصر چون ابوريحان البيرونُی فردوسی ُ ابوالفضل بهيقُی سنايی غزنوی ُ مسعود سعد سلمانُ 

سيستانُی و فرخی سيستانی درهمين شهر به نبوغ علمی و ادبی رسيدند و فرهنگ ادبی فارسی را به شگوفانی رسانيدند. 
پدرسلطان »همچنان مقبره سلطان محمود غزنوی ُ ميناره های غزنُی قصر سلطان محمود غزنوی ُ مقبره سبکتگين 

البرونی ُ تپه سردار ُ باغ صد هزار و يا صد هزاره ُ باغ محمود مقبره سنايی غزنوُی ُ مقبره ابوالريحانی « محمود
 . و باغ پيروزی در اين شهر با عظمت موقعيت دارد« که ساخته شخص سلطان محمود بود» غزنوی ُ باغ هزار درخت 

يخ ادبيات دری هرگاه از آثار فالسفه و دانشمندان آن عصر ياد آور شويم اتفاقات ادبی بعضی از مضامين پردازی ُ در تار
تکرار نشدنی پديد آمده است. با چند نمونه مختصر ميتوانيم عظمت و بزرگی ادبيات رادر دوره غزنويان در شهر غزنه 

ابوسعيد ابو الخير نخستين شاعر فاسی زبان بود که محتوای عرفانی و تصوف را در شعر وارد کرد.اين عارف  .دريابيم
 .يدالدين عطار و موالنای بلخ پيشنه ابتکارات تاريخی و ادبی داردگرانقدر از همين جهت برسنايی ُ فر

سنايی غزنوی در عصر غزنويان در بستر فرهنگ غزنه نيز افتخارات کمايی کرده است زيرا سنايی کسی بود که عرفان 
  . و تصوف را در غزل وارد نمود

 
اسالمی وارد غزل و مثنوی کرده است. انسجام و مثنوی و مفاهيم عالی مدحی و اسالمی را با مفاهيم عميق کالم 

استحکام کالم ُ دقت بکار برد الفاظ و ترکيبات تازه و ايراد معانی را در اشعار سنايی قويتر از همگان می يابيم که تقليد 
 . از وی در کالم شعرای بسيار توانا کاری مشکل بوده است

ز ديدگاه سنايی پيروی کرده و از ابتکارات سنايی سود جسته است از اينرو هر شاعر که به مضمون عرفانی نظرداشته ا



 . اما نتوانسته است پا بر جای قدمهای سنايی بگذارد
مسعود سعد سلمان که سوزناکترين اشعارش را در زندان عصر غزنويان سروده است اين نمونه از آزادی های فرهنگی 

ه ترين نمونه و بهترين شکوه فرهنگ و ادبيات غزنه است که در زندان غزنويان ميباشد. سعد سلمان يکی از برجست
بدان مفتخر باشيم. هکذا ابداعی منوچهری نيز يکی از شاعرای عصر غزنوی ميباشد که مسمط را در قالبهای شعری 
 درآورد و تا هنوز هم راه او را شاعرانی بعدی تعقيب ميدارنُد مسمط سرايی نمونه ديگر ی در عصر پر شکوهی غزنه

 .پديدار گشت
را ورق بزنيُم در مييابيم که خلقت قالبهای و يااسلوب ابعاد گستره ادبيات در دري  هرگاه شهکار های ادبی فارسی 

فرهنگ فارسی زبانان دوره غزنويان بوده است و به صدها نمونه مانند شهنامه فردوسی از همين عصر داريم. شهنامه 
ين های تمدن فرهنگی عصر غزنه رادر بر دارد و يکی از حوزه های فلسفی نا اين اثر گرانبهاء گنجينه يست که بهتر

 شکافته ی ميباشد که ايجاب تحقيقات جديد را نيز مينمايد
ديوان فرخی سيستانی نيز يکی از شهکار های ديگريست که نمونه شکوه عصر غزنه را بيان مينمايد و يا عنصری 

طور خنگ بت و سرخ بت که در وصف تنديسهای شهمامه و صلصال باميان بلخی با اثر مشهور وامق و عذرا و همين 
هرگاه بيشتر در شکوهمندی  .سروده شده است شهکار های جاويدانه زبان و ادبيات فارسی دری عصر غزنويان است

آثار  اين عصر دقت نمايم آثار گران سنگ از شاعران چون حسن غزنوُی ابوالفضل بستُی ابورافع هروی و شمار ديگری
 . شان را در همين عصر سروده اند

جهان اسالم بدون دليل غزنه را پايتخت فرهنگی اسالمی نگفته اند زيرا نثر ها حامل محتوای علمی ُ فنی ُ فلسفُی کالمی و 
نجومی نيز حاصل پر ارزش اين دوره ميباشد. مثال بزرگ در نثر ابوالفضل بيهقی و آثار قميتی ابن سينا بلخی ُ قاموس 

نامه عنصر المعالی کيکاوس کشف المحجوب که تا اکنون يکی از منابع ارزشمند عرفانی و تصوف عصر محسوب 
 . ميشود و يا ترجمه رساله قشريه که جامع ترين منبع برای مطالعات تصوف است در دروه غزنويان پديد آمده اند

و ديگران در همين دوره آثار گران سنگ آفريدند.  نصرهللا منشی ُو مفصل مسکونه ُ ابوالفرج اصفهانی ُ صاحب بن عباد
خرد فلسفی از فارابی شروع و با ابوعلی سينا ی بلخی در محراق رفت . هرگاه متوجه حجم وسيع تحقيقات در حوزه 

  ادبيات ُ فلسفُه نجوم ابعاد مختلفه و گسترده شعری شويم همه افتخارات دروه غزنويان ميباشد.
ميالدی در حالی به غزنی داده می شود که در ساليان اخير توجه  ۲۰۱۳دن اسالمی در سال لقب دوره يی پايتخت تم

بسيار اندک و نا چيزی به آبدات و ساحات باستانی آن واليت عطف شده است. آبدات گرانبهای تاريخی غزنی به دليل بی 
ا بسامان امنيتی به ويژه در ولسوالی توجهی در حال حال فروريختن و مبدل شدن به ويرانه است. از سويی هم وضعيت ن

 .های جنوبی آن واليت مشکل ديگری است
هر چند اين شهر صد ها شاعر، نويسنده، فيلسوف، کيهان شناس، عارف و اديب را در آغوش خود پرورانده و جايگاه 

يگانه پوهنتون غزنی در  .مکتب خصوصی است ۱۱مکتب دولتی و  ۳۹هزار مکتب و مدرسه بوده است، امروز دارای 
پس از مدت های دراز  ۲۰۱۰راه اندازی شد که در تنها دو يا سه رشتۀ محدود تدريس می شود. در سال  ۱۳۸۸سال 

 .يک کتابخانه عمومی به کمک مالی اياالت متحده در غزنی گشايش يافت
سلطان مسعود غزنوی، مقبرۀ از مکان های تاريخی و ديدنی غزنی می توان از ارگ غزنی، منارههای غزنی، قصر 

سبکتگين "بنيانگذار دودمان غزنوی، مقبرۀ سلطان محمود غزنوی، مقبرۀ سنايی غزنوی، تپه سردار، باغ پيروزی، باغ 
 .ها مکان ديگر نام برد  هزار درخت و ده

 (باميان)بند امير -22



 
نام خود را از آن مىگيرد، امتداد دارد. اين اى كه  تر، در طول وادى رودخانهم ۳۰۰۰ندامير با ارتفاعى نزديک به ب

ولسوالی شامل چند قريه در امتداد دره بند امير است، و با سه گذر گاه صعب العبور قابل دسترسى است: گذرگاه شهيدان 
 .(پا۱۱٦٦۰پا( و خان كوتل ) ۱۰۲۳٥پا(، گذرگاه شيبرتو ) ۹۹٤٥)

مايل ازبندامير فاصله دارد  ۹اى معروف به نام كپرك كه تقريبأ  بند آبگردان است و آب آن از چشمه ٦بند امير دارای 
سرچشمه مى گيرد: بند غالمان، بندذوالفقار,بندپنير, بند قنبر، بند پودينه وبند هيبت که کامالً توسط ديوارهای اعجاب آور 

  سنگی شيب دار تراورتن احاطه گرديده است
کتار زمين را احاطه کرده .وكوچكترين جهيل جهيل غالمان كه سه ه ٤۹۰بزرگترين جهيل اين ساحه بند ذوالفقارکه 

 ٥۰۰مايل طول و ۲زيباترين و عميق ترين جهيل دربين انها جهيل هيبت است كه تقريبا  چهارم يك مايل طول دارد است
اقوت سبز, يارد عرض دارد وازنظربزرگى سومين جهيل است كه با زمينمه ى تپه هاى عقيم و اليزرعى با آبى به رنگ ي

 .كه صحنه ى خارق العاده رابه نمايش مى گذارد
يارد عرض دارد و با ديوارى سفيدى چون پنير كه زيبايى خاصى  ۱٥۰بند پنير , بالفاصله در زير بند ذوالفقاركه تقريبأ 

  .دارد است . آب زالل بند امير، جهانگردان بسياری را به خود جلب کرده است
رندگان زيادی دارد، وحيوانات وحشی اين ساحه عبارتند از گوسفند کوهی، آهو، گرگ و روباه و در بند امير حيوانات و پ

همچنين حيوانات دم دراز مانند موش کوهی نيز در اين ساحه ديده شده است ولى ازنظرماهى شهرت ويژه اى 
  chushو در محل به چوش بنداميردارد مخصوصأ ماهي هايى كه به رنگ زرد طاليى و به اندازه ى قابل توجهى اند

مناظر زيبا، دلپذير و دلچسب اين ساحه دولت مرکزی را واداشت تا بند امير را بعنوان اولين پارک ملی در   .معروف اند
 .افغانستان اعالم کند ،اين بند يکی از عجايب طبيعی افغانستان به حساب می آيد

 .شود هكتار زمين را شامل می ۷۵۰۰۰ساحه پارك ملی بند امير 

به عنوان اولين پارک ملی شناخته شد، ولی 1388هر چند بند "امير" به خاطر زيبايی های طبيعی اش، در برج جوزای 
 .هنوز هم مورد توجه مسئوالن کشور قرار نگرفته است

کيلومتری کابل، ميان سلسله کوه های بابا و هندوکش  215کيلومتری شمال غرب شهر باميان و در هفتادوپنجاين بند در 
 .واقع گرديده و از مجموعه بندهای نسبتاً کوچک به نام های پنير، پودينه، بربر، ذوالفقار و غالمان شکل گرفته است

 63بند امير قراراست كشيده شود با هزينهء  برای ديدن بند امير، بايد زحمت حداقل سه ساعت )سرک كه ازباميان تا
تحت احداث قرار داشته و « سم اون»مليون دالر بانک انکشاف آسيايی و کشورجاپان تمويل و ازجانب شرکت کوريايی 

% کار زيربنايی آن به پايه اکمال رسيده است.( مسافرت از مرکز باميان الی ولسوالی يکاولنک 80در حال حاضر حدود 
صبح وقت در بند امير، هوا نسبت به سايرمناطق کشور سرد و  .کيلومتری اين شهر واقع است را متقبل شد 100كه در

 .+ درجه می باشد 35درجه است درحالی که در حين حال جالل آباد درشرق کابل شاهد  +15درجه حرارت حدود 
ارم مسلمانان بنا نهاده است وجود دارد. آنان در ميان باميانی ها، اين روايت که اين بند را حضرت علی ) ك ( خليفه چه

مدعی اند که علی )ك ( بعد ازمسلمان کردن پادشاه بربر، کشتن اژدهاي باميان و بستن بند، دريك گوشهء ازاين مكان 
نماز شکرانه ادا نموده است. جای که امروزعدهء از مردم بومی به آن به عنوان قدمگاه حضرت علی )ك ( باور دارند و 

 عدد قفل آويخته شده كه توجه را به خود جلب می کند.  50تا  40درپله های در ورودي اين اتاق  .زيارت آن می آيند  به
 چرا رنگ آب بند اميرنيلگون است؟

به هرحال باميان ازنقاط مرکزی  .عدهء ازگردشگران، رنگ نيلگون آب بند امير را ناشی ازعمق زياد آن قلمداد می کنند
شهرهای غلغله و ضحاک،   ذبه های توريستی فراوان چون بند امير، مجسمه های تخريب شدهء بودا،جا  کشور با



ساحات باستانی و دره های سرسبزعاری ازآلودگی، می تواند يک بار ديگر صنعت توريزم يا جهانگردی را دراين واليت 
ميراث های فرهنگی ملل متحد يا پررونق نمايد ولی اين کار زمانی ميسراست که دولت افغانستان و سازمان 

 .يونسکواقدامات جدی را دراين راستا عمال روی دست گيرند
كيلومتري و لسوالي يكاولنگ قرار  ۳۴ كيلومتري شمال غرب واليت باميان و در ۷۵ بند امير در ولسوالی يکاولنگ در

متر  ۲۹۰۹ احيه مذكور از سطح درياهكتار زمين را شامل مي شود. ارتفاع ن ۷۵۰۰۰ دارد. ساحه پارك ملي بند امير
ميان سلسله جبال هندوكش و بابا شمالي و در ۳۴-۴۹-۱۹شرقي و عرضي البلد  ۶۷-۱۱-۲۲است. كه در طول البلد 

هزار هکتار به عنوان  ۴۱ جهيل هاي هفت گانه بند اميرواليت باميان و ساحات اطراف آن به مساحت قرار دارد. 
 افتتاح گرديد.  ۱۳۸۸جوزا سال  ۳۰نخستين پارک ملي کشور در تاريخ 

امريکا ، ترکيه ،  در قسمت بند و آبگير است که در کشور های افغانستان، اين پارك ملي يکی از پنج ميراث طبيعی جهان
اي،  ميراث های طبيعی قرار دارد چون آب فيروزهولی بند امير ازميان اين بندها در درجه اول   چين و کانادا واقع است

آساي آن هميشه باعث حيرت  سدهاي طبيعي بند امير و آثار معجزه  الجوردی و كريستالي آن در هيچ جای دنيا نيست.
آساي آن بوده و براي  هاي دور به دنبال منشأ ماورائي براي خواص معجزه بازديد كنندگان شده و ساكنان محل از گذشته

دانستند و پس از تشرف ساكنان محل به مذهب تشيع،  اند. در گذشته، بودا را سازنده اين سدها مي ها ساخته افسانه آن
( ساخته شده است. هنوز كه هنوز کها توسط حضرت امير المؤمنين علي بن ابي طالب ) آنان گمان كردند كه اين سد

آساي اين آب غير قابل انكار  لت آن هم اين است كه آثار معجزهاست بسياري از ساكنان اين محل چنين اعتقادي دارند. ع
ها نقل نكند.  توان سراغ داشت كه سري به اين آب زده باشد و از خواص شفابخش آن خاطره است و كمتر كسي را مي

 اند اين آثار را بدون انتساب به منبع غيبي باوركنند. ساكنان محل نتوانسته
كنند  هاي طبيعي اين آب است. كشورهاي ديگر ميلياردها دالر صرف مي خدادادي و جاذبه آنچه گفته شد مربوط به خواص

 كه چنين چيزي بسازند، و اين گنج ارزشمند به صورت طبيعي در افغانستان قرار دارد.
يد در كنار افغانستان اين گنج ارزشمند همانند ساير منابع باارزش آن متروك و بال استفاده است. اگر به بند امير برودر

اين آب ذالل بجز مقدار اندكي گياه خودرو يا علف هرز، ديگر هيچ نوع گياهي را مشاهده نخواهيد كرد، بند امير شايد 
خواهيد كويري را بر لب آب مشاهده كنيد به بند امير برويد. صحرايي  اولين پاركي باشد كه درخت و چمن ندارد. اگر مي

كند. اگر چنين مكاني در اختيار  زالل و گوارا همانند يك وصله نچسپ خود نمايي ميخشك و لم يزرع كه در قلب آن آب 
 اختيار افغانستان است.ساخت. اما افسوس كه چنين گنجي در گرفت از آن بهشت مي يك كشور ديگر قرار مي

غم و اندوه كه ناشي از زشود، كوهي ا ا براي شما حاصل ميه عجائبي كه از ديدن اين بنداگر به بند امير برويد عالوه بر
 شدن و نابود شدن منابع خدادادي توسط مسئولين ما است، شما را فرا خواهد كرفت. حسرت بخاطر له
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بار ها و به مناسبت های مختلف به کار رفته است . در داستان های شفاهی و ،در تاريخ فولکلور مردم ما کلمه چهل 
ذهن ما از کودکی  درچهل زينه و جهل برج وجهل چشمه و امثال آن  ،چهلستون  ،چهل دختر  ،تحريری از چهل دختران 

ران چهاردهی و چهل دختران باميان اثار بدست امده است که باقی مانده است . مناظق و محالت مسکونی چون چهل دخت
نمايندگی از دختران پادشاه را دارند. به همين مناسبت امروز از چهل برج دختر باميان صحبت ميکنيم که با چه 

  سرگذشت دست به گريبان است
لنگ واليت باميان واقع شده چهل برج بنايی است بزرگ و تاريخی که در منطقهء مربوط به قوم آبهء ولسوالی يکاو

است. از نظر ساختمانی بنايی است محکم و پوالدين که مرور زمان و گذشت روزگار نتوانسته آثار آن را به کلی از بين 
 .ببرد، بارانهای موسمی در امتداد زمان نتوانسته آن آثار عظيم و تاريخی را محو نمايد

اطراف آن را  ”بند پيتاب” و ” بابا” اوری ساخته شده که کوههای بلند بنای تاريخی چهل برج بر روی تپهء وسيع و پهن
محاصره نموده، منطقهء کليگان در طرف شرق و منطقهء دهن مرغی در غرب آن واقع است، درياچهء شفاف و زيبايی 



هر، در بستر که از بند امير سرچشمه می گيرد و در مسير راه به صورت رود خانهء بزرگی در می آيد و از کنار آن ش
آرام خود در حرکت است که با برخورد به سنگ های اطراف گاهگاه آن را به زوزه و فرياد می کشاند، درياچه ای که 

 .سالهای سال شاهد عظمت و ابهت اين بنای تاريخی بوده است
اين قلعه نظر به  با داخل شدن به قريۀ معروف به چهل ُبرج، ميتوان اندازه و پيچيدگی معماری قلعه را درک نمود.

بجا مانده است. از ساختمان برج ” کوشانيها“معلومات باستان شناسان، از دوره غورى ها و يا احتماالً از دورۀ بوديزم 
  ها و نقاشی ها ديده ميشود که مربوط دوره اسالمی نبوده است

ددی که با ديواره های ضخيم که بيش بناء اين برج ها و ديوار ها در باالی تپهء وسيع از سنگ بنا شده و برجهای متع
از چهل برج ديده می شود به صورت حلقه های زنجير در اطراف تپه کشيده شده است. عرض ديوار های برجها و ديوار 

ميدان وسيع آن طرف برجها، در حدود سه متر عريض است که از گل و سنگ های بزرگ ساخته شده است. در وسط 
برج های بلند و خانه های زيبا که در آنجا محل و مسکن حکام وقت بوده که همواره از تپه ساختمان زيبايی است با 

چهار طرف محافظت می شده و يک بخش از بناء چهل برج به ديوار عريض از سنگ احاطه شده که سور شهر گفته می 
است، در حقيقت بيش از نظر به مطالعات انجام شده و متون تاريخی در مورد اين محل که به چهل برج معروف  .شود

سه صد برج در اين جا وجود دارد. اين برجها به شکل مختلف خورد و کوچک بر مبنای نياز بانيان آن بناشده است. 
امروزشايد قسمت اعظم آن تخريب شده باشد، اما با دقت و تعمق می توان جاها و مکان برج های تخريب شده را 

اعات مختلف در حال سقوط و اضمحالل و نيز بعضاً با همان نقش و نگارهای اوليۀ برج با ارتف ۴۳دريافت. فعالً بقاياى 
 .خود به مشاهده ميرسد

در بقاياى بعضی ازبرج ها که چند سال قبل توسط دفتر ايکوتوريزم تثبيت گرديده، نقش های مختلف مثل صورت انسان، 
دولت نيوزيالند در باميان ايجاد شده و در جهت  وغيره ديده ميشود. ايکوتوريزم، سه سال قبل با کمک مالی  …مار

 .جذب توريزم، از جهت های مختلف کار ميکند
زمانی که داخل مرکز برجها می شوی، هر طرف دروازه يی و راهی، انسان بيننده را به طرف خود دعوت می کند. از 

رج ها ساخته شده است، هيچ چيزی ديده جمله چند دروازهء کالن تر به چشم می خورد. در داخل اطاق هايی که در زير ب
نمی شود، سقف اين خاليگاه ها )اطاق ها( به صور ت گنبدی )مقوس( ساخته شده اند، در پوشش سقف، ساختمان برج 

دخيل است، گو اينکه برجها را شکافته اند و خالی گاهی درست کرده اند، چنانچه کوه را وقتی بشکافی، شکل اطاق يا 
ود می گيرد. اما زمانی که بيشتر گردش کنی، به سه اطاق کوچک و ظريفی که واقعاً به شکل اطاق خاليگاهی را به خ

نشستن درست شده است، بسيار نظيف و ظريف است، برميخوری که بيانگر هنر معماری آن زمان است. در سقف و بغل 
شده است. تصاوير، زنان کمر باريکی  ديوار اين اطاق ها تصاوير بسيار زيبا و دلنشين به خامه سرخ رسامی و نقاشی

را در حال رقص نشان می دهند، که پياله هايی در دست دارند و به کسی که در برابر آنان روی تختی نشسته است، 
تعارف می کنند. البته تصوير شخص روی تخت، با بسيار مشکل قابل ديد است، زيرا در اثر مالمست زياد، نا خوانا شده 

اين اطاق ها، يک نقاشی ديده می شود، که احتماالً او پادشاهی مقتدری بوده است، مردان چندی اطراف در يکی از  .است
او ايستاده اند، و رقاصه هايی جلو رويش در حال رقص اند. در قسمت هر دو بازوی اين شخص تصوير دو مار کوچک 

 .دو زيبا رسم شده است. گو اينکه اين مارها از شانه های مرد روئيده ان
اما در بارهء اينکه از اسم و نسب و شهرت اين شخص و تصاوير ديگر عالمت و نشانی پيدا باشد، چيزی وجود ندارد. 

چهل برج در باور مردم ذکر می ” فقط در السنهء عوام، اين تصوير، مربوط به ضحاک است که داستان آن را در قسمت 
طاق ها به نظر می خورند اما بسيار به مشکل و دقت می توان همين گونه تصاوير و نقوش ديگری هم در اين ا”.کنيم

از اين نقاشی ها مسووالن اطالعات و فرهنگ باميان و باستان شناسان، چنين برداشت دارند که قلعه به  .آنها را ديد
 .دورۀ قبل از اسالم برميگردد

جلب توجه ميکند، که به مرور زمان رو به در اطراف ستديوم، ديوارهاى ضخيم و به ارتفاع حدود نيم الى يک متر نيز 
 .خرابى گذاشته و به گفتۀ مدير آبدات تاريخى باميان، آنهم در معرض نابودی قرار دارد

مسول فرهنگی باميان عالوه کرد: ارتفاع تپه اى که چهل برج در آن واقع است، از سطح منطقه و دريای همجوار، به 
ه وجود دارد، شايد از آن به عنوان انبار و ذخيره خانه استفاده ميشده است. متر می رسد و چاهى که در بين قلع ۱۲۰

اين چاه ، شبيه زير زمينى است که به شکل زينه از سطح زمين پايين رفته؛ اما به علتى که خاک، زينه ها را ُپر کرده، 
 .طول اين زيرزمينى مشخص نيست

اگر دولت به اين “با ابراز نگرانی از آينده اين محل تاريخ گفت: مدير آبدات تاريخی رياست اطالعات و فرهنگ باميان، 
ساحۀ تاريخى رسيدگى نکند و روند طبيعی تخريب دوام پيدا نمايد، امکان دارد که اکثربرج ها و آبده های اطراف آن از 

محلی نياز است؛ چون در صورتى که اين آبدۀ تاريخى به گونۀ درست حفاظت شود، ابتدا به گارد محافظتی  ”.بين بروند
کيلومتری غرب مرکز ولسوالی يکاولنگ قرار دارد و درآنجا مردم از اهميت اين آبدۀ تاريخی چيزی  ۵۷ساحه درحدود 



 .نميدانند و بايد از آن حفاظت صورت بگيرد
حفاری های زيادی در اين تپه در جريان جنگهای گذشته نيز صورت گرفته و حتی نقش های ديواری آن توسط 

 .اچاقبران، اره و قاچاق شده استق
چهل برج شهری قديمی و يکی از باز مانده شهر های تاريخی است که بعد از گذشت سالهای متمادی هنوز هم در کمر "

گاه کوه های سر به فلک کشيده ای " بابا " خود نمايی می کند ، با وجود تحمل عوامل طبيعی باد ، باران و زلزله و 
های انسانها برج و بارو و کوشک های زيبايش پا بر بر جا و استوار است تو گويی هنوز هم آباد مضافا دست دارازی 

است . احمد علی کهزاد مورخ شهير کشور ما چنين می نويسد : در زمان حمالت اعراب زمانيکه در فصل بهار فشار بر 
ی کنند تا از شدت حمالت اعراب در امان کابل شاهان زياد می گرديد آنها مجبور می شدند به سوی باميان عقب نشين

بمانند و زمانيکه زمستان فرا می رسيد دو باره تجديد قوا نموده و به مقاومت خويش ادامه ميدادند ، بنا بر شواهد و 
شباهت های نزديک اين برج ها و طرز معماری و تزيينات بکار رفته که در کوشکهای قالع مستحکم غور و همينطور 

در مرکز باميان ديده می شود ، شهر چهل برج از سابقه ای تاريخی قابل توجه بر خوردار است . وجود  شهر "ضحاک "
دره ای عميق و راه های صعب العبور چهل برج را يک نقطه ای امن برای کابل شاهان قرار داده بود. ولی افسوس بعد 

ريهای زيادی انجام داده و قسمتهای عمده و ديدنی از شروع جنگها اين شهر نيز زخم های فراوان ديده و کاوشگران حفا
اين محل تاريخی تخريب گرديده است. يکی از زيبايی های اين برج همان طاقچه ای بنام خانه ای دختر پادشاه طاق 

بزرگی بود و در ديواری آن نقاشی عجيبی ديده می شد ، دختری نشسته و اکليلی از طال بر سر و دو دختر در دو طرف 
ر حاليکه جام های طاليی در دست داشتند با چشمان زيبا و لباسهای قشنگ منتظر و کمر بند مرصع ايستاده بودند آن د

گويی زنده اند ، که توجه هر بننده را اين نقاشی زيبا بخود جلب ميکرد اما امروز نه از طاق خبری هست و نه از آن 
 .نقاشی زيبا
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در هفده کيلومتری شمال شرق باميان، درمحل تالقی سه گذرگاه بلخ، کابل و غزنی، بر فراز تپه های سرخ رنگی به 
پا ( و در کنار رودخانه ای پر آب، ويرانه هايی به چشم ميخورد که علی الرغم گذراندن  ۱۷۰متر، يا ) ۱۵۰ارتفاع 

از دوهزار سال پيش را برای ما بازگوکند. و يرانه هايی که در کشمکش های فراوان، هنوز پابرجا مانده تا داستانهايی 
 .اولين نگاه، تسخيرناپذيری خود را چنان به رخ بيننده ميکشد که گوئی پايتخت امپراطوری ضحاک ماردوش بوده است

ن نشان اين شهرنمونه منحصربه فردی ازيک قلعه بسياربزرگ و يا شهرنظامی تسخيرناپذيری است که معماری پيجيده آ
 .ميدهد که زمانی ازرونق و شکوه خاصی برخورداربوده است

شهرضحاک ماردوش آميزه ای از افسانه و واقعيت. مرکز امپراطوری بزرگ پادشاهی که برشانه هايش دو مار روئيده 
 . بود. پايتخت قدرتی افسانه ای که توانسته بود به هفتصد سال حکومت جمشيد پايان بخشد

نشناسان براين باوراند که تاريخ ساخت اين شهربه قبل ازاسالم و به دوره يفتلی ها وتمدن ترکهای عده يی از باستا
غربی ميرسد. او همچنين می افزايند: "نوع معماری شهروهمچنين موقعيت جغرافيايی آن )درست درمحل تالقی سه 

وازاستحکامات قابل مالحظه ای گذرگاه مهم غزنی، کابل و بلخ( نشاندهنده آن است که کاربرد نظامی داشته 
 .برخورداربوده است". مردمان محل، آنرا بنام شهرضحاک ماردوش می نامند

ديوارهای استحکاماتی اين شهرازسطوح پائين و دامنه کوه آغازوبه سمت قله کوه امتداد می يابند. هرچه باالترمی رويم، 
حکمتر. راه صعب العبوری که ازبين چند برج نگهبانی وپيچ قطروارتفاع ديوارها بيشترميشود و کمربندهای امنيتی آن م

و خم های فراوان و ازميان دروازه تونل مانند سنگی ای ميگذرد، تنها راه ورودی شهرمحسوب ميشود. برجهای 
 .نگهبانی طوری ساخته شده اند که تسلط کاملی برپائين دارند و نفوذ دشمن به شهر را بسيارمشکل می سازند

پائين تر، برجها دوباره ترميم شده اندو به گفته باستانشناسان، امکان دارد که بعد ها توسط مسلمانان ترميم  درقسمتهای



شده باشند. ديوارها درقسمتهای ميانی توسط باران فرسايش يافته اند که اين امرنشان ميدهد که شهربرای مدتی طوالنی 
 .االئی شهر، هيچ اثری ازدوران اسالمی به چشم نمی خوردمخروبه و خالی ازسکنه مانده است. اما درقسمتهای ب

برفرازکوه که قسمت اصلی شهراست، داالنها وخانه های بسياربزرگ با سقفهای گنبدی خشتی وبه ارتفاع تقريبا ده 
و  مترکه دربعضی جاها دردومنزل )طبقه( اعمارشده اند، به چشم ميخورند. همه اين خانه ها زنجيروار به هم متصل اند

درلبه های کوه، به برجهای نگهبانی کوچک و بزرگ منتهی ميشوند. اين برجها بصورت خارق العاده ای طراحی شده 
 .اند. چنانکه تمام مناطق اطراف را زيرديد خود داشته برراه ها کنترول کاملی دارند

موری تا بخش باالی  رۀ پایهای جلگۀ شش پل، درۀ آهنگران و د ارتفاع بقايای شهر ضحاک يا شهر سرخ از همواری
های پر پيچ و خم آن، که تا  های دفاعی و راه متر تخمين زده شده است. از ديوارهای منقش، برج ۱۷۰شهر، صد تا 

شود که اين شهر در زمان آبادی خويش از شکوه، رونق و استحکامات مهمی برخوردار  هنوز قابل ديد استند، فهميده می
ها، در سه بخش باالی ارگ برای حاکم و اهل دربار، پايين ارگ برای  اين مجموعه بنا رود که بوده است. گمان می

سربازان و مدافعان شهر و بخش مسکونی شهر برای عامۀ مردم بوده است. روزگاری شهر ضحاک، چهارراه ارتباطی 
 گذشتند های بازرگانی گذشته و جادۀ ابريشم از اين محل می دنيای قديم بوده که راه

سط شهر، تونلی مارپيچ و پله پله )زينه زينه( برای انتقال آب درمواقع حساس و زمانی که شهرتوسط دشمن ازو
محاصره شده است کشيده شده است. اين تونل درآخربه برج بسياربزرگ و مستحکمی منتهی می شود که توسط يک 

رسد که آب ازمحل نامعلومی توسط لوله تونل باريک )آبدوزک( به حوض آبی ميرسد که فعال خشک شده است. به نظرمي
 . های سفالی به اين حوض ميرسيده است

اين شهرروزگاردشواری را بعدازسپری کردن دوران شکوهش گذرانده است. براساس نظريه کاطم يزدانی }مورخ{، اين 
سالم بدربرد. مغولها  شهراولين بارتوسط مسلمانان درزمان صفاريان تخريب شد، اما از حمله چنگيزخان به باميان، جان

 .فقط حصارباميان که امروزه بنام شهرغلغله ياد ميشود را تخريب کردند
ها در  ميالدی با خاک يکسان شد. اين خرابه ۱۲۲۲درحاليکه برخی باوردارند که : که توسط ارتش چنگيزخان درسال 

معروف « شهر سرخ»ها هم چنين به عنوان  پايی چشم انداز دره تگاو در باميان واقع شده است. اين خرابه ۳۵۰ارتفاع 
شود طی حمله به اين شهر، نوه چنگيزخان،  های اطراف آن. گفته می ها و دره شده است، به خاطر رنگ سرخ صخره

های اطراف آن را خراب کرد و تمام ساکنان آن را  موترجن به دست مدافعان شهر کشته شد. چنگيزخان هم شهر و دره
هجری قمری نذرمحمد خان ۱۰۳۷د صالح کنبوالهوری درمورد شهرضحاک می نويسد: " درسال محم به قتل رسانيد.

پادشاه ازبک به همراه پانزده هزارمرد جنگی به باميان حمله کرد و شهرضحاک را محاصره کرد. خنجرخان ترکمنی 
کرد. بالخره لشکرنذرمحمد  )احتماال ازهزاره های دره ترکمن( حاکم باميان به شهرضحاک پناه جست و درآنجا مقاومت

 خان توان گشودن قلعه )شهرضحاک( را درخود نديده به کابل حمله کردند".
  درگزارشات جنگهای نادرافشارنيز از شهرضحاک نام برده شده است. اما گويا قلعه گيان نهايتا تسليم شده اند.

ا تجربه کرد. هجوم اعراب مسلمان، اين شهر بعد ازطی نمودن دوران شکوه افسانه ای خود، روزهای دشواری ر
جنگهای کوچک و بزرگ منطقه ای، هجوم لشکريان نذيرمحمد خان ازبک درقرن شانزده، جنگهای داخلی اواخرقرن 

نوزده واوايل قرن بيست و بمبارانهای هوائی نيروهای شوری سابق وبالخره کاوشهای غيرقانونی قاچاقچيان 
 .ر را عميقاً آزرده اندآثارباستانی، همه و همه، دل اين شه

 شهرضحاک نمونه منحصربفردی ازيک قلعه بسياربزرگ و يا شهرنظامی تسخيرناپذيری است.
شهرضحاک مرکزفرماندهی گروهی ازمجاهدين درگيردرجنگهای دهه های گذشته درافغانستان بوده است و درگيريها، 

يبا ده سال ازآنزمان، تيم ماين پاکی يک مؤسسه اکنون پس ازتقر .بمبارانها و انفجارات زيادی به خود ديده است
  .غيردولتی سازمان مشورتی تکنيسين های افغانستان ماين پاکيشده است

 مسجد جامع هرات -25



 
سال قدمت  ۱۴۰۰مسجد جامع بزرگ شهر هرات پنجمين مسجد جامع بزرگ در جهان می باشد اين مسجد جامع بيش از 

 .مربع می رسدمتر ۴۶۷۶۰دارد و مساحت آن به
مسجد جامع بزرگ هرات از جمله آثار تاريخی افغانستان می باشد.اين بنای زيبا و شگفت انگيز در طول اضافه از هزار 

هجری بعد از گرايش مردم هرات به دين  ۲۹سال قبل از اسالم عبادتگاه آريائی های يکتا پرست بوده است. در سال 
 .اسالم، اين معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت

به اساس مشورت شيخ االسالم فخرالدين رازی به دستور سلطان غياث الدين غوری به شکل کنونی با استفاده از خشت 
ان محمود بعضی ازکارهای باقی مانده پخته، تزئينات و کاشی های فيروزه ای بنا گرديد که با مرگ سلطان، پسرش سلط

 .از زمان پدرش را به اتمام رسانيد
گنبد،  ۴۶۰هزارمترمربع اعمارگرديده که مشتمل بر  ۴۶اين مسجد تاريخی در زمينی به مساحت اضافه از 

ن ، اشعار فيل پايه، دوازده گلدسته، چهار ايوان، چهار دروازه، چهار کتيبه بزرگ مزين با آياتی ازقرا ۴۴۴رواق،۱۳۰
عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، سه سراچه، يک منبر سنگی، کتابخانه )شامل چهار هزار جلد کتاب( و وضوخانه می 
باشد که در زيباترين محل شهرقديم هرات موقعيت داشته و در يک زمان گنجايش بيش از يک صد هزار نمازگزار را 

متر ۳۶تا ۱۷صدای اذان به گوش مردم ساخته شده، بين به گفته وی گلدسته های مسجد که برای رساندن .دارد
 .متر قطر داشته راس هرکدام دارای هشت رواق بوده که بام شان با کاشی فيروزه ای تزيين يافته است ۱۰تا  ۷ارتفاع،

هجری به مسجد  ۸۱۸هجری سلطان غياث الدين کرت غوری خرابی های را که با حمله مغول ها در سال ۷۰۷در سال 
بيست و پنج سال بعد در زمان  .بود تعمير نموده و مدرسه يی بنام غياثيه در شمال مسجد جامع ايجاد نمود رسيده

فرمانروايی ملک معزالدين کرت بعد ازافزودن تزئينات، خانقاهی برای صوفيان نيزساخته شد. صد سال بعد در دوران 
کشاف و تکامل صنعت کاشی، معرق و خطاطی، رواق ها زمامداری شاهرخ ميرزا )از شاهان تيموری ( با استفاده از ان
 .و ديوارهای مسجد به نقش و نگارهای رنگارنگ تزيين گرديد

هجری در زمان ملک غياث الدين آخرين ملک آل کرت از دارايی شخصی بنام علی بن محمد، ديگ برونزی  ۷۷۷در سال 
اندازی وقف مسجد جامع گرديد. در عين زمان  زرکوب شامل بر هشت حصه ساخته شد که بعد از منبت کاری و نقش

ديگ برنزی ديگری توسط هنرمندان هرات ساخته شد که اکنون در موزيم ارميتاژ شهر لينينگراد روسيه نگهداری می 
شود و در قرن دهم هجری در زمان سلطان حسين بايقرا و وزيراو اميرعلی شيرنوايی، ايوان بزرگ مقصوره مجددا 

  .ارها و رواق های مسجد به ستون ها و سنگ های گرانبها آراسته شدتعمير و تمام جد
هجری به همت عبدهللا خان ملکيار نايب الحکومه هرات، جاده های وسيع به اطراف و باغی به وسعت  ۱۳۲۴درسال 
يک  ۱۳۲۴در زمان مرحوم عبدهللا خان ملک يار در سال " .هزار متر مربع در سمت شرق مسجد ايجاد شد ۲۵بيش از

عصری تلقی کنيم که در حقيت هرات را می توانيم به معابد، مساجد، اماکن آبدات تاريخی قلمداد بکنيم و عبدهللا خان 
 ملکيار ضمن اين که تمام اطراف مسجد و خانه های مردم را خريداری می کند به پارک و جاده ها تبديل می سازد

گی جهانداران غوری تالش نمودند تا قبر امپراطور سلطان غياث در اين اواخر فرهنگيان غوری به خصوص بنياد فرهن



الدين غوری را دوباره باز و مورد ديد هموطنان قرار دهد وکتابخانه بزرگی را درآنجا تأسيس نمايند اما موانع در مقابل 
  .شان ايجاد شده است .اميدوارم که دراينده با اين مأمول دست يابند

 گنجينه ميرزکه گرديز -26

 
گ َ [ )ِاخ ( نام قصبه و قلعه ای بر يک منزلی آن از سوی شرق و معرب آن جرديز است . گرديز يک منزلی  ] .گرديز

 الشاری کرد. هللا گرديز، حمزة بن عبدامشرق غزنين است . واليتی بين غزنه و هند. 
سانسکريت به معنی قريه ويا شهر  يا غر پشتو به معنی کوه باشد و يا گر ) گهر ( خانه و ديز همان ديشگرديز شايد گر

  . مفهوم بدهد گهرديش به مروز زمان به گرديز تغيير کالم داده باشد و اعراب با کمبود حرف )گ( آنرا جرديز خواندند
کتابهای معتبر جغرافيا مانند حدود العالم و جغرافيای تاريخی ايران از بارتولد و کتابهای جغرافيای اعراب همه فقط گرديز 

قصبه کوچک دانسته اند. و آن اينکه َگرديز شهری است در جنوب افغانستان و مرکز واليت پکتيا است.اين شهر در را 
 .متری از سطح دريا قرار دارد ۲۵۰۰تا۲۳۰۰منتهی اليه دره رودخانه گرديز و در ارتفاع 

کيلومتر( حمل و نقل  ۱۲۰گرديز ) -است و بعد آسفالت شدن جاده کابل  ميالدی بنا شده ۱۹۴۳بازار قديمی شهر در سال 
 .مصنوعات چوبی افزون يافت و باعث رونق آن شهر گرديد. باالحصار گرديز از آثار تاريخی آنست

ی آن از کاريزها های کشاورز های هموار واليت پکتيا بيشتر در پيرامون گرديز زرمت قرار دارد و بيشتر آب زمين زمين
م، يعقوب ليث صفاری به نواحی شرقی افغانستان تاخت و جنگی سخت ميان او و  ۸۷۰هـ ق/۲۵۶در  .شود تأمين می

ابومنصور افلح امير گرديز درگرفت بارتولد به نقل از گرديزی مينويسد يعقوب ليث صفار با يک امير مسلکان که مقيم 
هزار درم ۱۰ابومنصور تفلح بوده که با دادن گروگان و تعهد به پرداخت  که به يقين آن شخص گرديز بود جنگ نمود

هـ ق بر حکومت گرديز باقی  ۵خراج ساليانه به امير سيستان، با وی صلح کرد. پس از افلح، اخالف او تا اواسط قرن 
اين نواحی در دورٔه اقتدار رفت.  شمار می های خوارج به گذر پکتيا يکی از پناهگاه ماندند. نواحی دور دست و بعضاً سخت

خوارج سيستان زير سلطٔه آنان بود. به گزارش نويسندٔه گمنام حدودالعالم بيشتر اهالی گرديز بر مذهب خوارج بودند. و 
 و مر اورا حصاری محکم است و سه باره دارد. ،شهری است برحد ميان غزنين و هندوستان. برتّلی نهاده

ينه های مهم افغانستان، گنجينه "ميرزکه" در نواحی شهر "گرديز" مرکز واليت "پکتيا" يکی از گنج اما گنجينه ميرزکه؟
هـ ش، برای اولين بار کشف شد.در واقع کشف منطقه باستانی ميرزکه،  ۱۳۲۶در جنوبشرق اين کشور است که در سال 

 .يکی از با ارزشترين و بزرگترين کشفيات آثار تاريخی در جهان است
کيلومتری شمالشرقی شهر گرديز در کنار دو رودخانه "احمدزايی" و "ميرزکه" واقع شده است که ۳۰ه ميرزکه در فاصل

در کنار رودخانه ميرزکه تپه های قرار دارد که ساکنين محل آن را "کافرکوت"  .قبايل "منگل" در آن رفت و آمد دارند
نيمه بيابانی رودخانه ميرزکه چشمه ای قرار  متری "کافرکوت" در کنار مسير۷۰ميخوانند. اولين حفاری در فاصله 

هـ ش برای اولين بار زنان و دوشيزه گان قبايل منگل که برای برداشتن آب به آنجا رفته  ۱۳۲۶در بهار سال   .دارد
 .بودند، سکه هايی را در سطح چشمه مشاهده کردند

 .که باستان شناسان را به منطقه کشاند سکه های به دست آمده از اين چشمه، بين مردم دست به دست ميشد تا اين
با تحقيقات و حفريات مختصری که پيرامون اين چشمه صورت گرفت، مشخص شد که در اطراف آن، خانه بزرگ مربع 

 .متر طول داشت، وجود دارد و در مجاورت آن خانه نيز خانه های کوچکتری ديده ميشد ۶شکلی که هر ضلع آن 
گرفت مشخص شد که در محل کشف سکه ها، چشمه متبرکی وجود داشته است که مردم با تحقيقات بيشتری که صورت 

احمدعلی کهزاديکی از باستان شناسان و مورخان افغانستان که خود نيز از  .به قصد تبرک، در آن سکه ميانداخته اند
تان در پرتو تاريخ"، افغانس"هـ ش حضور داشته است، در کتابی تحت عنوان  ۱۳۲۶نزديک در کشف اين منطقه در سال

هويدا گرديد که در اعصار باستانی پيش از اسالم و پيش از عهد مسيح در آنجا چشمه متبرکی بوده که  :نوشته است



ق م ) قبل از ميالد مسيحی ( تا حوالی  -مردم به افکندن سکه در آب آن معتاد بودند و بدين ترتيب از حوالی قرن چهار
ال نمونه های مسکوکات پادشاهان و سالله های مختلف افغانستان به تعداد زيادی در س ۷۰۰قرن سوم مسيحی در حدود

 ".آنجا متراکم شده بود
هزار سکه قديمی در اين چشمه موجود بوده است که بيشترين  ۵۰مرحوم کهزاد در ادامه يادآور شده است: در حدود 

 .باد" و "پيشاور" به فروش رساندهاندجالآل"آنها را مردم منطقه در همان دوران در بازارهای کابل، 
 .هزار عدد از اين سکه ها به موزه کابل منتقل شد ۱۰با وجود اين، باز هم بيش از 

اين مورخ افغان که مسئوليت انتقال اين سکه ها را به موزه کابل نيز بر عهده داشت، تصريح کرده است: سکه های 
 .بزرگترين مجموعه مسکوکات پيش از اسالم بود که موزه کابل در خود ميديدمنطقه ميرزکه که به موزه کابل منتقل شد 

با انتقال مسکوکات به موزه کابل، باستان شناسان افغان و خارجی به تقسيم بندی و تفکيک تاريخی آنها پرداختند.آنان 
 .اين سکه ها را که از نگاه جنس، فلز، نقره و مس بود به دو دسته تاريخی تقسيم کردند

پنجاب" به "دسته های از اين سکه ها، محلی بود که بيشتر در مناطق جنوبی و جنوبشرقی افغانستان و در "قندهار" و 
 .ضرب رسيده بود.اين سکه ها ضمن اين که نام پادشاهی در آن ذکر نشده بود، شکل مرتب و منظمی نيز نداشتند

ای تاريخی عصر باستان از قبيل شاهان يونانی جنوب اما دسته ديگر، مرتب و منظم بود و اسم و تصاوير سلسله ه
هندوکش" و "اسکايی" و "پارتی" و "کوشانی" روی آنها حک شده بود. روی برخی از اين مسکوکات تصوير "

 .انسان، سالح، پرندگان، ستارگان و برخی از آثار تاريخی نيز ديده ميشد
قبل از ميالد نسبت داده اند. اين روشن ميسازد که قبل از باستان شناسان، تاريخ ضرب اين سکه ها را به قرن ششم 

سند" رواج داشته "حضور يونانيان در افغانستان، ضرب اين قبيل سکه ها در شرق افغانستان و در قندهار تا کنار رود 
اند: شلوم برژه و کوريل دو تن از باستان شناسان مطرح دنيا در کتاب "خزاين مسکوکات افغانستان" نوشته  .است

مجموعه مسکوکات ميرزکه بزرگترين مجموعه از سکه های است که به طور تخميعی از يک منطقه مشخص در خاک 
 .افغانستان کشف شده است
پس از کشف سکه های مختلف در چشمه ميرزکه، اين منطقه شاهد حفريات گوناگون مجاز  :ميرزکه در نيم قرن گذشته

 .را به خود جلب کرد "توجه موسسات بين المللی از جمله "يونسکوو غير مجاز قرار گرفت و در عين حال 
در طول نيم قرن گذشته از منطقه ميرزکه، آثار مهم ديگری کشف شده که بيشتر آنها توسط قاچاقچيان آثار عتيقه در 

ر شد، در زمان بنا به نقل مردم منطقه گرديز و پکتيا که در رسانه ها نيز منتش .بازارهای خارجی به فروش رسيده است
تجاوز شوروی سابق به افغانستان، بمبی توسط جنگندههای روسی، به تپه ميرزکه اصابت کرد که منجر به کشف گنجينه 

پس از اين حادثه، نزاع سختی بين مردم منطقه برای تصاحب اين گنجينه صورت گرفت و  .های جديد در محل انفجار شد
پس از اين توافق بود که مردم محلی به حفاری  .رزکه متعلق به همه آنها استدر نهايت به توافق رسيدند که منطقه مي

 .غيرمجاز و غيرفنی در منطقه دست زدند و ثروت سرشاری را نصيب قاچاقچيان آثار باستانی کردند
کثر در طول سالهای جنگهای داخلی و دوره طالبان، موزه کابل مورد دستبرد غارتگران آثار باستانی قرار گرفت و ا

 .اشيای گنجينه منطقه ميرزکه نيز از اين موزه به غارت رفت و در پاکستان و ديگر کشورهای اروپايی به فروش رسيد
ميالدی صورت گرفت و گنجينه عظيمی از طال و نقره به  ۱۹۹۳و ۱۹۹۲بزرگترين غارت از منطقه ميرزکه در سالهای 

 .ارزش صدها کيلو از اين محل خارج شد
با نگرانی از اين روند اعالم کرد که آثار عتيقه  ۱۹۹۴گنجينه ميرزکه، سازمان فرهنگی يونسکو در سالم به دنبال غارت

افغانستان در بازارهای اروپايی در حجم بااليی به فروش ميرسد. تا جاييکه به بی نظير بوتو صدراعظم پاکستان نامه 
رده شده است همه ملکيت افغانستان است البته با پرداخت پول فرستادند تا آثار باستانی افغانستان که در منزل شما گردآو

اين سازمان از همه خريداران اروپايی خواست تا از خريد آثار   .بايد به سازمان يونسکو و يا افغانستان تحويل داده شود
 .عتيقه افغانستان از دست دالالن و قاچاقچيان خودداری کنند

ه حفاريهای غيرمجازی صورت گرفت چنانچه نشريه "ميهن" در يکی از شماره در دوره طالبان نيز در منطقه ميرزک
تن طال و نقره از اين  ۳خود به نقل از منابع خارجی نقل کرد: گنجينه عظيمی از جواهرت و مجسمه های طاليی و حدود 

 .منطقه به دست آمد که تا آن زمان بزرگترين گنجينه کشف شده بود
آمده در سالهای اخير، به موزه ملی افغانستان نرسيد و همگی توسط دالالن آثار باستانی از هيچ يک از اين آثار بدست 

زوريخ"، "توکيو" و "لندن" به قيمتهای باال به فروش رفت. "، "افغانستان خارج شد و در بازارهای جهانی "نيويورک
گنجينه را که در گاوصندوق های موزيم جا  يکی از استادان پوهنتون کابل دوسال قبل در موزيم لندن تالش نمود تا اين

در مجموع تاکنون سکه های به دست آمده از منطقه ميرزکه   . داده شده است حد اقل ببيند . اما مقامات موزيم نپذيرفت
  هزار اثر که قدمت آنها به قرن ششم قبل از ميالد تا قرن نوزدهم ميالدی می رسد، برآورد شده است. ۵۰بيش از 
چهار ُتن سکه باب، پنجصد کيلو زيوارت و يک تعداد آثار تاريخی در » :هـ ش( می نويسد۱۳۸۳ملی انيس ) روزنامة



م از منطقة ميرزکه واليت پکتيا طور غيرقانونی حفاری و به پاکستان انتقال گرديده ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۲جريان سالهای 
مطلب فوق را به آژانس اطالعاتی باختر است. پروفسور بوباراشی متخصص و باستان شناس آسيای مرکزی و هند 

اظهار داشته گفت: سکه ها، زيوارت و آثار گنجينة ميرزکه واليت پکتيا مربوط به قرن دوم الی پنجم قبل از ميالد و 
بعضا مربوط به دوره های سکندر کبير و امپراطوری هخامنشی می باشد. پرو فيسور بوبارشی عالوه نمود: آثار به 

ره بعد از انتقال به پاکستان به کشورهای امريکا، جاپان، سويس، انگلستان و جرمنی به طور قاچاق دست آمدة متذک
انتقال گرديده و مردم با مشاهدة آثار گمان می کردند که اين آثار از مناطق همجوار دريای آمو به دست آمده است. وی 

ی متذکره از نزديک آن ها را مشاهده نموده و از آن اظهار داشت که من با اخذ اطالع از موجودی اين آثار در کشورها
ها عکس برداری نموم و زمانی که عکسهای آثار را به باشندگان ميرزکه نشان دادم، آنها تاکيد کردند که همه اين آثار 

ديده از گنجينه ميرزکه آن واليت بطور غير قانونی حفاری گرديده و بعد از طريق پاکستان به ساير کشورها قاچاق گر
است. پروفيسور بوباراشی به ارتباط اهميت و ارزش آثار به دست آمده از گنجينه ميرزکه واليت پکيتيا گفت اين 

بزرگترين گنجينه در سطح جهان بوده و ارزش مجموعی آن به ميليون ها دالر می رسد و در ميان سکه های به دست 
 د. آمده سکه يی وجود دارد که بيست ميليون دالر ارزش دار

يک قسمت اين آثار بطور کتله يی در بعضی از کشورها وجود دارد و يک قسمت ديگر آن نزد يک تعداد اشخاص است 
که بطور انفرادی آن را خريداری نموده اند و از جمله بيشترين قسمت که سه تن وزن دارد در شهر باسل سويس موجود 

بوده و طی پانزده سال عالوه از تاليف يک تعداد کتاب ها در است. پروفيسور بوباراشتی عالوه نمود که وی مورخ 
رابطه با باستان شناسی يک کتاب را که حاوی تصاوير سکه ها، زيورات مجسمه ها و ساير آثار به دست آمده از گنجينه 

اين آثار بايد  ميرزکه واليت پکتيا می باشد و در اين کتاب تصاوير مذکور معرفی گرديده است تحرير نموده ام. وی گفت:
به افغانستان برگردانيده شود و اين وظيفه را من به دوش گرفته ام تا به افرادی که اين آثار در نزد شان است قناعت 

داده شود که آثار متذکر مربوط به افغانستان بوده و در انتقال دوباره آن به افغانستان همکاری نمايند تا جزو ميراثهای 
 «ته شوند.فرهنگی افغانستان شناخ

  های هراتمنار -27

: 
ساختن منار در افغانستان دارای سابقه طوالنی يعنی در دوره اسالمی قرن شش به بعد مروج و متداول گشت طور مثال 

های مسجد جامع هرات وغيره نام برد اگر از دوره  های مسعود سوم بهرام شاه و منار جام و مناره توان از مناره می
ترين مناره در افغانستان منار چکری است که در حدود دو هزارسال قبل يعنی زمانی که  برويم سابقه اسالمی به عقب

 . ها بقدرت بودند ودين بودايی در اين سرزمين مروج بود اعمار گرديده کوشانی
ح ريزی اما منار های هرات که جزء متجمع مصالی هرات است توسط ملکه گوهرشاد در اواخر قرن پانزدهم ميالدی طر

رفت. در مجاورت مصال مدرسه سلطان  ترين افتخار هرات به شمار می و تحت نظارت وی اعمار گرديد، زمانی بزرگ
  .حسين بايقرا قرار داشت

مورخين را حدس وگمان بر آنست که تعمير اول را د رمصلی شاهرخ ميرزا ساخته و تعمير دوم را سلطان حسين بايقرا 
وخانقاهی بنام  (ای بنام )اخالصيه علی شير نوايی نيز شفاخانه يی بنام )) درالشفا (( و مدرسهبنا کرده است . در آنجا 

به منار مصلی در دو جانب نهر انجيل برپا و استوار  ۱۳۶۴)اخالصيه(تأسيس کرده بود. به قول مردم هرات قبل از سال 



 دنه آن به اندازه قد انسان بوده استبود.و لی رفته رفته به مرور سالها سه منار ويران گرديده که عرض ب
ها  به اساس نظريات مورخين و محققين منارهای مصلی از بقايای چهار گوشه عمارات مدرسه سلطان حسين بوده کاشی

آورد عقيده برانست : که کارهای نقاشی اين منارها کار بانی  های بسيار مرغوب آن هربيننده را به حيرت می و نقاشی
  .کمال الدين بهزاد است مکتب هنری هرات

دومنار ديگر که در داخل باغ بهزاد مانده است يکی ازآنها متصل به مسجد جامع گوهرشاد بوده که در آغاز تعميرش از 
ميالدی به ( ۱۴۵۷ -۱۴۵۶هـ . ش ) ۸۶۱تمام مارهای موجود مرتفع تر بوده است . ساختمان اين مدرسه در سال 

قبل از ختم آن وفات يافته وکار باقی مانده آنرا در عهد سلطان حسين ميرزا تکميل  اتمام رسيده ليکن ملکه گوهرشاد
ها نقوش و خوط کوفب طراحی بسيار زيبا آراسته شده است  های بسيار مرغوب گل برگ اين منار با کاشی کاری .کرده اند

باشد کاشی کاری  ميالدی بنا شده است محفوط می ۱۴۳۸هـ . ق و ۸۴۱. چهار منار که باقی مانده منا رمدرسه در سال 
و نقش آن بی نظير است قابل ذکر است که باغ بهزاد با درختان سبز سوزنی برگ )ناجو( صنوبر وسرو دوگنبد يعنی 

 .مقبره امير علی شير نوايی وگنبد با شکوه گوهرشاد نيز زينت داده است
ريتانيا ويران گرديد تا فضای بيشتری برای هنگ توپخانه که برای ميالدی عمداً توسط ارتش ب ۱۸۸۵اين مصلی در سال 

گرفتند ايجاد گردد! در دوره اشغال شوروی در افغانستان دوباره شديداً آسيب ديد و فقط پنج  نبرد با روسها آمادگی می
رختها از برابر آن دوره اند. پس از آن که حفاظ د مناره آن باقی مانده است که دوتای آن بر اثر اصابت راکت آسيب ديده

برد. همچنان مقبره گوهرشاد با گنبد کاشيکاری شده آبی رنگ  شده، باد تزيينات کاشی کاری آن را نيز از بين می
 .دار آن، شديداً آسيب ديده است اما بخش داخلی آن در حالت بهتری قرار دارد دندانه

الم کرد به خاطر ثبت هرات در فهرست ميراث های فرهنگی ملل متحد( چند سال قبل اع –يونسکو )سازمان علمی 
فرهنگی جهان، اعالم نمود و تقاضا نمود تا مسئوالن دولتی در هرات بايد جلو ساخت و سازهای بی رويه در شهر قديم 

 .هرات را بگيرند و همچنين جاده ای که از وسط مناره های تاريخی اين شهر می گذرد را نيز بر روی ترافيک ببندند
سکو هشدار داده بود که اگر رفت و آمد وسايط سنگين وزن از خيابان مناره های تاريخی هرات متوقف نشود، هرات يون

 از ثبت در فهرست ميراث فرهنگی جهان بازخواهد ماند
در جلسه شورای وزيران افغانستان، همچنين مقرر شد تا خيابان تازه احداث شده ای که از ميانه مصالی تاريخی شهر 

 .ت می گذرد، هرچه زودتر بسته شودهرا
ميالدی احداث شد، به عقيده مقامات يونسکو در افغانستان، برای بقای آثار ارزشمند باقی  ۲۰۰۳اين خيابان که در سال 

مانده از مصالی تاريخی هرات، از جمله پنج منار برجای مانده از آن، خطرناک است. اميدواريم که اين مسؤالن امور 
ار تاريخی هرات ، توجه بيشتر نموده و اين سرک را بسته نمايند . منارهای مصلی يکی از آبدات عمده برای حفظ اث

تاريخی افغانستان بشمار ميرود اين آبدات بيانگر عصر رنسانس کشور ما است که در هرات تجلی پيدا نموده بود. با 
ولی حفظ اين منارها می تواند گوشه از عظمت آنکه بيشتر ساختمان های مرتبط به اين منار ها از بين رفته است 

  .فرهنگی آن زمان هرات را نشان دهد

 سپاهی گمناممنار -28

 



منار سپاهی گمنام در سرچوک کابل که به یاد مبارزان راه استقالل افغانستان از چنگ انگلیسها بنا شده 

 شهرکابل به مخروبه مبدل گردید.بود، در جریان جنگهای خاینانه و ویرانگر تنظیمی مثل سایر بناهای 
م ( با موفقيت افغانها پايان يافت کار نامه های اين جنگ تا امروز زبانزد عام وخاص است  ۱۸۸۰ ـ ۱۸۷۹جنگ ميوند ) 

و سهم زنان هموطن مان در ان جنگ خاطره افرين است ماللی دختر شجاع در اخرين لحظات نبرد، بيرق مبارزه را 
را به مقابله دعوت کرد و شجاعانه رزميد و ازادی ميوند را به نام خويش رقم زد . سالها بعد وانان و جبدست گرفته 

سلطنت افغانستان مناره يادگاری به خاطر شهدای ميوند در کابل اعمار نمود که سرگذشت درد ناک تر از چنگ ميوند 
  .سرزبانها افتاددارد .تازه ريس بلديه وقت به کار خود آغاز نموده بود که داستان ميوند 

  د دهمين رييس بلديه کابل و اولين رييس انتخابی بلديه يا شاروالی کابلمحمدفرهامر غالـنجنيا
ر در لين بان بود در آن وقت صدراعظم اوخاد محموه شاارت صدن مازشمسي ي هجرهـ ش  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۷ل سادر 
طريق را از مر مهم اين واكابل خاتمه بدهد ديه يس بلئورنتصابي ر احكومت تصميم گرفت تا به كار مذكول ساربها

 ببخشدزه تان ساماوسرت آزاد، نتخاباا
  :زکردغاآيل ذمهم رسهكاهـ ش  ۱۳۲۸ل ساايبتددر اكه موصوف 

 . ريقع مقابل چمن حضوت وانجاره تامنااول چندي هااره قلعههزك از سراثحدا- 
 . دختم شو جه صفااخوه منه كووع ودرداپل خشتي شراز كهك سراثحدا- 
 لـا پـپل خشتي تاز كابل ييادرطرفه دو جديد يهان تمارپاآتعميركوسراثحدا- 

اول ، چندي هااره حصه قلعه هزاز ها ن كااي،درـسزل، اـب منـتخريهـ ش  ۱۳۲۷ت وـحه اـمن؛ بنابران در خاد محمو
يك ل آن شدكه طواث حداسركي ز و غا، آيردروزماايسرو شي وكتابفرزار اباـا تـنجن واز آاـسيمي قلعهبا قر خدروازه 

اي سر، كوته سنگي ري،وـب، ده  ۴ه ـتركاه دردـبشـتخرييهاادجايدن صاحباايبرد و متربو ۸،۴ض آنعرومترار هز
اي رـيد. همچنين بديع گرزمين توه(، زبسو)ده يمجريب ـنازه ندابه ام هركدن هللا خااقلعه فتح ، شهرنو، شهيده شا، غزني

باال ار جو، چمچمهمستي، ياردركناري وبو،ده نو، ده ۴تهركان ،باناه ند، زشهيدهاـشار وـج دره ـي خانـبص خاـشا
 .شدندهاـرپنـسداراي هـي خانـبصخاـشاسا ـبوعطا امين زمينه ل جماو سمايي ه آمنهكور،داصاـح

ل به طوروز ۱۵فظرري در نحضوـا چمـشي توفربحصه كتاا ز مطلوبه ك سردوم حصه  ۱۳۲۸ان ميز۱۶يخ رتادر 
 .گرفتارقرداريبره بهرردمواث وحدامتر ۸،۵ض عرومتر۱۳۵۰

ك حصه سردو ين وايددگرر عماك اسراولصه ـحوي در دـل منـهوتو ينماـك سـين، تمارپاادي آتعد ۱۳۲۹ل سال طودر 
سپاهي ه بدآالً ك اوين سراسط و در وميوند مسما شدده جام مترميباشد بهنا۸،۵ض رـعورـمت ۲۳۵۰دارايهـكهدـشاثحدا

تا چمن آن سمتشرقي ـقو ميوند ده جااول حصه ه بدآين ب اغر، ميوند ساخته شده بدض آن آعودرها م و بعدگمنا
 .هددتشكيل مي را ميوند ده جادوم حصه ري حضو

 اما منار سپاهی گمنام تقريباً ده متر ارتفاع داشت، از خشتهای پخته به شکل استوانه يی بنا يافته و با سنگهای کاشی
آبی و سياه رويه کاری شده بود. برای ايجاد مقاومت و زيبايی، دورادور نيمهء تنهء آن با سيخ کول آهنی گلکاری 
گرديده، اطراف تهداب آن به يک ساحه دايروی محاط بود که در آن گل های موسمی کاشته ميشد. منار همواره با 

سرسپرده گان آزادی وطن را در سينه دارم و سر نمی  استقامت مدام سرافراشته بود، ميخواست بگويد که من خاطره
شاهد صحنه های داغ سياسی بود. با تأسف  (۱۹۷۳–۱۹۶۳)آن ياد بود سلحشوران وطن، در دههء دموکراسی  .افگنم

اين منار که شهريان کابل هر صبح و شام شاهد کناره های آبی رنگ ان می شدند در جنگهای داخلی کابل بين گروه های 
 م مجاهدين به خاطر تصرف شهر به ويرانه تبديل شد . اما دوباره احيا گرديده است.متخاص
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  په لويو غرو هم په دښتو کي
  په لوي سهار په نيمو شپو کي
  په غاړه ږغ او په شپېلکو کي

  يا د وير ژلو په شپېلو کي
  شيخ متی عليه الرحمه 

واليت افغانستان ميباشد که از ساليان متمادی توجه کمتر به آن صورت گرفته است .در حاليکه در  ۳۴زابل يکی از 
شاهنامه فردوسی زابلستان همه جا در پيوست كامل با كابلستان ذكر شده چنان كه گويا اين دو يك كشور بوده است. در 

نين و آن ناحيتهای كه بدو پيوسته است همه را کتاب مهم "حدودالعالم من المشرق و المغرب" نيز آمده است كه: "غز
يا در كتاب "مجمل التواريخ و القصص" اشاراتی آمده مبنی بر اين كه زابلستان شامل غرجستان؛ . زابلستان خوانند."

غور و باميان بوده است. که همه اين واليات از جمله واليات کنونی افغانستان هستند. اين توضيحات نشان ميدهد كه 
 د از زابلستان مطرح در شاهنامه همان واليت زابل كنونی افغانستان و نواحی اطراف آن بوده استمرا

دهخدا نيز در اين مورد آورده است كه "زابلستان در طرف جنوب غرب كابل قرار داشته و در شاهنامه اغلب تفاوتی بين 
سان هم اين دو را يكی ميدانند." در حال حاضر نيز اين اين دوتا نام يعنی كابل و زابل داده نميشود و بعضی از جغرافيانوي

  .واليت با همين مشخصات در جنوب غرب کابل در بين راه کابل قندهار قرار دارد
  : امروز واليت زابل شامل ولسوالی های ذيل است

 
 عالقه داری ميران )ميزان( ،ولسوالی دايچوپان  ،ولسوالی ارغنداب  ،ولسوالی شاه جوی 

 . ولسوالی شمولزی )شمل زائی( و کاکر ،عالقه داری اتغر  ،ولسولی شنکی )شينکی(  ،ولسوالی ترنک و جلدک 
نفر( در  ۱۸۸۸٫۰۰۰کيلومتر مربع و جمعيت  ۱۷٫۲۹۳)کالت(با )مساحت « قالت»به مرکزيت  (Zabol) واليت زابل

 . جنوب افغانستان موقعيت دارد
مرکز باستانی است که متاسفانه تمام آنها مانند ديگر  ۲۰اين واليت شامل  : نیباالحصار زابل يا حصار اسکندر مقدو

آثار باستانی افغانستان در حالت انهدام ونابودی و سرقت قرار دارد . برخی اين آثار توريستی و باستانی عبارتند از: 
 ،قلعه پاينده خان  ،شاه قدم  ،توپ ها  تپه ،تپه ميزانی  ،تنگی قلعه زرين  ،تپه رباط هوالن  ،باالحصار زابل يا قالت 

زيارت  ،چهل گزی بابا ،زيارت شيخ متی و حسن متی و زيارت محمد هوتک  ،تپه بوالن  ،تپه سرتاج  ،سنگر جمال خيل 
 . زيارت ميانور صاحب که از اماکن عقيدتی مردم است ،پير صالح 

قديمترين بنأ تاريخی افغانستان است که هنوز پا برجا است  باالحصار قالت که بنام قلعه اسکندر شهرت دارد شايد يکی از
 . در کنار جاده عمومی کابل ـ قندهار موقعيت دارد ،اين قلعه با زيارت شيخ متی بابا متصوف و شاعر زبان پشتو.

الت و سال قبل ميدانند . به صورت مشخص باالحصار زابل در مرکز ق ۲۳۰۰يعنی (ق م ۳۲۰قدامت اين بنأ را در حدود )
در حدود دوصد متر از دفتر والی فاصله دارد اما با تأسف در حالت اسفبار قرار داشته و رو به نابودی ميرود .ديوار 
 های اين قلعه تاريخی در حال فروريختن است و همين حاال فقط يک قطعه نظامی افراز شده و در آن جا وجود دارد. 

سال بعد هنوز ؛ عظمت  ۲۳۰۰ه تعجب هموطنان خواهد بود که چگونه موجوديت حفظ و پايداری اين قلعه يقينا ماي
خويش را حفظ نموده است . واقعيت اين است که قلعه در راه عمومی قندهار و غزنی و کابل و نزديکترين راه به سند و 

از سازی نموده هند ميباشد و جهانکشايان و زمامداران گذشته هرومرو به خاطر حفاظت اين راه قلعه را مرمت کاری وب



بعدا همايون پسر بابر و هوتکی  ،غوری ها به خصوص شهاب الدين غوری  ،مسعود پسرش  ،است . محمود غزنوی 
اين قلعه را پادگان نظامی خويش قرار  ،م ۱۸۷۹و  ۱۸۳۹انگليس ها در سالهای  ،ها و احمدشاه درانی و فرزندان او 

اين قلعه محمد علی جان و مجمد امين خان پسر و برادر خودرا در نبرد فی داده اند . امير شيرعلی خان در ميدان نزديک 
 . ضمنا در طول صد سال اخير به شکل از اشکال اين قلعه مورد استفاده نظامی بوده است .مابين شان از دست داد

راشته اند.که موجوديت اما امروز در پهلوی پادگان متذکره در محوطه باالحصار ؛ آنتن های مخابراتی و تلويزيونی قد اف
آنها نه تنها ارزش تاريخی اين قلعه را زير سوال ميبرد بلکه به زيبايی باالحصار و شهر قالت آسيب رسانيده است . 

ميترسم تا چند سال ديگر يکی از اين شرکت دعوای حقوقی نمايند که باالحصار ملکيت آنها ميباشد . ظاهرا آنچه شما در 
 . اين قطعه نظامی برای نگهداری و حفاظت آنتن های متذکره توظيف گرديده اند : آنجا مشاهده ميکنيد

بی جهت نخواهد بود دراين مختصر از زيارت که در داخل باالحصار وجود دارد ؛ زيارت  : زيارت شيخ متی عليه الرحمه
هـ  ۶۸۸وفات :  ، ۶۲۳ولد : بابای کالت ( ) ت)شيخ متی عليه الرحمه فيلسوف و شاعر زبان پشتو نام برد . مشهور به 

زابل و قندهار و هلمند بوده است . آنچه بيشتر مردم را به آن ،ق (که ساليان متمادی مورد احترام مردم واليات غزنی 
زيارت و مقبره شيخ متی عليه الرحمه متمايل ساخته ؛ عقيده بی آاليش مردم ما در قبال اين بزرگان است . ضمنا 

ين زيارت ميگذرد. آب اين چشمه در پهلوی آنکه زالل و سرد است بعد موجوديت کاريز ويا چشمه آب است که از کنار ا
از گذر از پای اين زيارت ؛ حرارت آب تغيير خورده و سردی خويش را از دست ميدهد و گرم ميشود .امروز شهريان 

 . ينمايندقالت در گرد ونواح آن سقأ خانه های آباد نموده اند و از آب آن برای پاکی و طهارت و غسل استفاده م
با تأسف مينويسم تمام آبادات کشور مان در اثر عدم توجه مسؤلين دولتی و اندک شمردن آن از طرف مردم ما ؛ 

باالحصار زابل مانند هزاران آبده تاريخی ديگر در حال فروريختن است .آنچه بيشتر سبب دلهره مردم ميگردد عدم توجه 
 و نگهداری آثار باستانی است .دولت و وزارت اطالعات و کلتور در بازسازی 
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چنانچه در قرن چهارم هجری  .شهر فراه درطول تاريخ خويش در جاهای مختلف و به اشکال مختلف بنا گرديده است

گه جلدارای شصت دهکده بوده است چنانچه ابن حوقل جغرافی نويس عرب در اواسط اين قرن مينويسد شهر فراه در 
پهناوری واقع شده خانه هايش از گل است و شصت دهکده دارد ، صاحب باغستان و کشتزارهای فراوان است و از آنجا 

درحدود هشتصد سال پيش ، ياقوت حموی درکتاب معروف خود معجم  .ميوه فراوان و مخصوصا خرما بدست می آيد
 .واحی زرنج و روستاهايش به شصت دهکده ميرسدالبلدان از فراه اينطور ياد کرده است: فره شهری است بزرگ در ن

ميالدی از فراه ديدن نموده خرابه های جنوب رودخانه را در دره ای که از سه  ۱۸۴۸که در سال  ۱۹فريه سياح قرن 
 .قسمت ميان کوه واقع شده قديميترين شهر فراه ميداند اما بنظر او اين شهر مدتها قبل از اسکندر بنا شده است

ه دارند که قديمترين شهر فراه همان شهر کهنه پشت رود است که امروز از آن چز تپه و يک خندق چيزی برخی عقيد
عده ای نيز قديمترين شهر و مرکز واليت را شهرکهنه معروف به شهر فريدون ميدانند. اين شهر که .باقی نمانده است

انسان را محو شکوه و جالل روزگاران گذشته اش تاکنون نيز برج و بارو های شکسته و نيمه فروريخته اش ميتواند 
نمايد در متون عهد تيموری و صفوی بنام قلعه داوری ياد شده و عده ای معتقدند که اين شهر در عصر فريدون و بامر 

اه را فريدون پادشاه پيشدادی آريانای باستان بنا گرديده و همانطورکه گفته شد آنرا بنام شهر فريدون ياد ميکنند و نام فر
 . نيز ماخوذ از نام فريدون ميدانند

در لغتنامه ی دهخدا آمده: فراه شهری است نزديک به سبزوار هرات و از آنجاست ابونصر فراهی. طايفه ای از ملوک 
اسفزاری [ نوشته است که در يک   ]در آنجا حکمرانی کرده اند که با پادشاهان سيستان قرابت داشته اند. معين الدين

فراه کوهی است که آن را بيبچه باران خوانند و در آن کوه طاقی سنگی است که هميشه از آنجا آب می چکد و فرسنگی 
نيز دربين جر کوه بيبچه در يک تخته سنگی الخ کوه يک سوراخ که هرموسم سال از آن به اندازه دو انچ آب بيرون 



از آب ميکند وبعد دفعتا خاموش ميشود . اين فوران آب  راپر (۶تا  ۵پرتاب ميشود وتاده دقيقه تمام جويچه ها )تعداد 
منظم نبوده گاهی روز سه بار روشن ميشود وگاهی هم دو الی سه روز بعد ،مردم آن را واترپمپ بی بی ميگويند، 

ودرجای ديگر تخت بی بی قرار دارد که به اندازه نيم انچ آب از زير الخ کوه دريک جوی چه روان است بالی علف زار 
متر پايان کوه ميريزد وهميشه در آنجا باران است از همين رو  ۱۰۰پودينه تقسيم ميشود و از باالی علف زار در فاصله 

 همانجا را بارندک گويند وخود کوه را بيبچه باران ميگويند. 
قرار دارد. قلعه  قلعه فريدون درواليت فراه؛ با بيش از دوهزار سال قدامت تاريخی امروز درمعرض تخريب :قلعه فريدون

فريدون،مشهوربه )شهرکهنه( که به روايات موجود درشهنامه فردوسی وتاريخ سيستان ؛از بزرگترين آبده های تاريخی 
 . است ، درمرکز شهر فراه موقعيت دارد ونسبت عدم توجه مسئوولين، روبه انهدام است

( ُبرج بزرگ وکوچک ۹۹خام اعمارشده و دارای )جريب زمين را حتوا نموده؛ از گل وخشت  ۳۰۰قلعه يادشده که حدود
است. اين قلعه دو دروازۀ ورودی بزرگ ؛ بنام های دروازۀ قندهاروهرات درديوارجنوبی وشمالی دارد ودر گوشۀ شمال 
شرقی آن،يک قلعه کوچک ديگر وجودداشته که آثاروبقايای ساختمانهای آن هنوز باقی است. درمورد اين قلعه کوچک 

ا ارگ و محل بود و باش فريدون ،برخی استديوم ورزشی وعده ای د يگرذخيره گاه اسلحه ومهمات ميدانند. ؛برخی آنر
همچنان درقسمت جنوب شرقی قلعه دوقبر مشاهده ميشود،که به زيارت باباولی مشهوراست ومردم بخصوص زنها 

دون يک ساحه سبزبنام )باغ کافی( است، درروزهای چهارشنبه به آنجا رفته ودعا ميکنند. همچنان در پهلوی قلعه فري
، مجاهدين ٦۰که محل تفريح مردم در روزهای نوروز و رخصتی های عمومی ديگرمی باشد. ازاين قلعه درسالهاى دهه 

به حيث ديپوى اسلحه کار مى گرفتندودربرخی ساحات آن، بقاياى وسايط فرسوده ساخت شوروى سابق به چشم می 
شهنامه فردوسی، قدامت اين آبده تاريخی؛ بيشتر ازدوهزار سال تخمين شده است. برخی از درتاريخ سيستان و . خورد

باشنده گان فراه به نقل از گذشته گان خود ميگويند ، که اين قلعه را سکندر کبير اعمار نموده و عده ديگر بنياد گذار 
ازد وجود ندارد. قلعه فريدون در مسير تاريخ از آنرا زردشتى ها ميدانند،اما اسناد وشواهدی که اظهارات آنها را ثابت س
ميالدی ،دوبار از فراه ديدن ۱۸٤۸که در سال  ۱۹چشم سياحان نيز دور نمانده است. جی پی فريه، سياح فرانسوی قرن 

نموده ،در کتاب خود تحت عنوان))سفر با کاروان وسرگردانی در ايران، افغانستان، ترکمنستان وبلو چستان(( از فراه 
قلعه فريدون ،به عنوان) شهر(،يا دآوری نموده است. فريه در کتاب خود که حاصل سفرش به کشور های ياد شده و

است، مينويسد که شهر جديد فراه با خاکريز های عظيمی محاط است که مخلوط خاک وخرده چوب است ويک راه 
 سرپوشيده به دورادور آن ساخته شده است .

فت بوده ودرباالی آن برجهای بسيار وجود  ٤۰تا۳٥از( اين خاکريزمخروبه) قلعه فريدونوی عالوه نموده ، ارتفاع  
دارد. يک کانال عميق وعريض در اطراف اين خاکريزوجود دارد،که به دلخواه می توان آنرا پر از آب کرد واين کانال 

ترين شهر فراه ميداند، وبه اين نظر خط اول دفاعی شهری بوده که به خاکريز مبدل شده است . وی قلعه فريدون را قديم
است که اين شهر؛ مدتها قبل از اسکندر بنا شده است. اين سياح فرانسوی افزوده است ، شهر فراه همين ساختمانهای 

خرابه است،اما از نظر نظامی فوق العاده با اهميت است وهرکس که اين شهر را به دست داشته باشد،يک پايش 
ر هرات بوده ودروازه سيستان را تحت تسلط دارد. به همينگونه در تاريخ سيستان درارتباط به درقندهار وپای ديگرش د

هـ. ق امير به فراه ،شبخون زده و قتل و غارت نموده و سپس ملک جالل ٦۹۳قلعه فريدون چنين آمده است که در سال 
آمدن امير، »ارت قلعه داوری نشانيده است: الدين را که حاکم آن بوده به اسارت گرفته و سپس ملک رکن الدين را به ام

نوروز بزرگ به فراه و شبخون آوردن و تاخت کردن و اهالی آن بقعه را اسير کردن و نهب و قتل آن واليت و گرفتن 
ملک جالل الدين بن ملک تاج الدين را و بردن به هرات و گرفتن قلعه داوری و نشاندن ملک رکن الدين را به امارت آن 

 .« َهـ. ق ٦۹۳ر سال قلعه د
درعين حال، يکتن از نويسنده های واليت فراه که در زمينه آثار باستانی اين واليت تحقيق نموده، گفت که نهاد های 

قلعه فريدون( قرار داشت. وی افزود که در داخل )دولتی وبازار واليت فراه؛ تا حدود يکصد سال قبل در داخل شهر کهنه 
اين قلعه وسيع، عالوه بر شصت دربند دکان ساختمانهای حکمرانی، قضايی، خزانه داری، نظارت خانه و غيره، مطابق 
ايجابات زمان به شکل خامه و گلی وجود داشته واکنون ديوار های آن در حال فروپاشی بوده و بعضاً به تپه های خاکی 

مسؤول )ل شده اند. به گفتۀ راهب، زمانيکه محمد نادر شاه ، محمد انوررا به حيث نايب الحکومه و نايب ساالر مبد
نظامی و ملکی دولتی ( فراه تعيين کرد؛ نامبرده بازار فراه را از داخل قلعه فريدون به ساحه کنونی شهر انتقال و به اين 

 . رديدترتيب شهر جديد فراه در موقعيت فعلی تأسيس گ
در زمينه آبدات تاريخی واليت فراه، تاريخ مشخص و ُمَدَونی در دسترس نيست و اکثراً تواريخ و روايات افسانوی 

فريدون مشهوربه قاتل ضحاِک ماردوش است که  "موجود ميباشد. احساس باور دارد که احتماالً مالک "قلعه فريدون
و مرکز حکومت شان در داخل اين قلعه بوده است. برای فعالً ما تنها همراه با فرزندانش در اين منطقه حکمرانی ميکرد 

متوصل ُبعد افسانوی اين آثار هستيم و جهت تعيين قدامت تاريخی اين قلعه؛ مستلزم يک تحقيق است. وی بدين باور 



جهان بکند. شماری است که اين قلعه از آثار بزرگ تاريخی افغانستان است و يونسکو بايد آنرا ثبت ميراث های فرهنگی 
از باشنده گان واليت فراه به اين باور اند که بازسازی قلعه فريدون و اعمار ساحات تفريحی و تجارتی همجوار با آن؛ 

 . ميتواند اينواليت را مورد توجه سياحان داخلی و خارجی قراردهد
م ديگر مهيا شود،ساالنه تعداد زيادی اگرهمه ساحات قلعه باز سازی شود ودر خارج از آن برای سياحين سهولتهای الز

سياحان از داخل و خارج کشوربه ديدن آن آمده ودولت عايد خوب ازآن حاصل خواهد کرد. مسؤولين حفظ آبدات تاريخى 
بناى تاريخى و يکتعدادذخاير آب ،که هريک آن اهميت خاص دارد موجود  ۲۲فراه ميگويند که درآنواليت، اضافه از 

عات و فرهنگ واليت فراه نيز،از تخريب تدريجی قلعه فريدون وساير بناهاى تاريخی اين واليت مسؤالن اطال .است
تا  نگرانى دارد. ميگويند :" چندين باراين موضوع را با وزارت اطالعات و فرهنگ و مراجع ديگر مطرح نمودم ، اما

  بحال هيچگونه توجهی به آن نشده است.
و باستانی سيستان زمين سابق و فراه فعلی است و احتماالً بيش از دوهزار سال  قلعه فريدون؛ ازآثار بزرگ تاريخی

قدامت تاريخی دارد. به گفته رئيس اطالعات و فرهنگ واليت فراه ؛ هرچند،هئيت باستان شناسی وزارت اطالعات و 
ت نگرفته است. وی عالوه فرهنگ چندی قبل ازاين قلعه ديدن نمود،اما اقدام عملی تا کنون به خاطر باز سازی آن صور

کرد که آنها برای يونسکو نيزپيشنهاداتی داشته اند تا قلعه فريدون ، شامل ميراث های فرهنگی جهان گردد. عبداالحد 
عباسی رييس حفظ آبدات تاريخی وزارت اطالعات وفرهنگ، در مورد قلعه فريدون ميگويد که اسناد کتبی بدست نيامده 

وخصوصيات اين قلعه باشد. وی عالوه نمود که اين وزارت در حال حاضر، پالنی به که بازگوی تاريخ، اعمار 
 .خاطرسروی وباز سازی قلعه مذکوررويدست ندارد ودر سال آينده،سروی واسناد سازی آن صورت خواهد گرفت

 -م به گام باتاريخ نويسنده، گا -افغانستان  درگذرگاه تاريخ  -بهره: ويکي پديا، معلومات درباره افغانستان، رساله 
نويسنده ، تارنماي صلصال ، افغانستان قلب آسيا، آبدات تاريخي افغانستان، منابع خبري ومقاله هاي نويسنده دراصالت 
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