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سخن بنياد فرھنگی کھزاد
 ٦٥سال پيش از سال  ،١٣٨٧در سال ١٣٢٢عالمه کھزاد در يک سفر تاريخی
با يک ھيئتی از راه صفحات مرکزی از کابل بطرف ھرات سفر نموده و بعضی
يادداشت ھائی برداشت که آنرا بصورت مقاالت متعدد در روزنامه انيس به نشر
سپرد .اين نوشته ھا را بعد از نشر در انيس کتنگ نموده و در يک کتابی که
حاوی  ١٦٥صفحه شد بصورت منظم ترتيب داده و چسپانيد .قراربود اين اثر در
سال  ١٣٥٦از طرف موسسۀ نشراتی بيھقی به نشر برسد که متاسفانه اين کار
نشد .دليلش را نميدانم .بھر حال مقدمه ئی که از طرف وزارت اطالعات و کلتور
وقت برای چاپ مذکور نوشته شده بود ،ضميمۀ اين چاپ به نشر ميرسد.
گرچه بعضی معلومات ھا در مورد تقسيمات اداری کشور از آن زمان تغير کرده
است ولی در متن بدين مناسبت تغييری داده نشده است مگر بعضی کلمات و
عناوينی که از طرف خود استاد و بقلم خودش اصالح و تغيير داده شده است،
تصحيح شده است و ھمچنان مقدمۀ که استاد خود بر آن نوشته و امضا نموده شامل
شده است.
جالب است که اين اثر در پھلوی معلومات جغرافيائی و تاريخی و طبيعی خود
مانند يک مطالعۀ مقدماتی انجنيری راھسازی و انجنيری کشوری ميباشد که در
نتيجه چنين استنباط ميشود که پيشنھاد سروی ،ديزاين و اعمار شاھراه مرکزی
افغانستان را ميکند .اين شاھراه واقعا ً که از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی يکی
از ضروريات فوق العاده مھم افغانستان ميباشد که متاسفانه به داليل به ظاھر فنی
و در باطن سياسی تا امروز مورد توجه قرار نگرفته است.
چيز مھم ديگری که از ين اثر بدست ميآيد زحمات فزيکی و جسمی است که استاد
با توانائی قابل وصفی آنھا را در طی اين سفر متحمل شده است و عالقه مندی
عاشقانۀ خود را يکبار ديگر در مورد وطن خود ھويدا ساخته است .سفر کردن از
طريق اين راه و آن ھم در سال  1322کار بس مشکلی بود.
بھر صورت اميد است خوانندگان عزيز از مطالعۀ اين اثر عالمه کھزاد به
معلومات شان در مورد جغرافيا ،تاريخ ،محيط زيست و مسايل طبيعی يک قسمت
مھم افغانستان بيافزايند و يا منحيث يک سرگرمی آنرا مطالعه نمايند.
داکـتـر فـريار کـھـزاد
بنـيـاد فـرھـنـگی کـھـزاد
پـژوھشـگاه تاريـخ و باسـتان شـناسی

پيشگفتار وزارت اطالعات و کلتور ١٣٥٦
اين سفرنامه اگرچه در سال  ١٣٢٣در روزنامۀ انيس به چاپ رسيده بود ،مگر
نظر به عالقمندی روزافزون جوانان به سير و سفر در داخل کشور ،طبع آن
بصورت يک رساله سودمند شناخته شد.
البته خوانندگان ملتفت خواھند بود که از آن زمان تا کنون حدود تقسيمات واليات
تغير يافته است و ھمچنين ديگر تحوالت اقتصادی در کشور )از قبيل راه ھای
مختلف – در نواحی افغانستان( ايجاد شده است .تا حدی که به کھسار مرکزی
کشور ارتباط دارد ،راھسازی ھنوز با مشکالت جوی و ارتفاع و کھسار
برخورده ،پيشرفت نکرده است .بنابرين از ين جھت اين کتاب برای سياحان معتبر
ميباشد.
جناب استاد کھزاد ،در صفحات مختلف اين کتاب عالوه بر موضوعات توريزم و
باستان شناسی ،به مطالب ديگر )مانند طبقات االرض ،فالحت و زندگانی
اجتماعی( عالقه گرفته اند و گاھگاھی از اظھار مطالب شاعرانه در ترسيم مناظر
زيبا دريغ نکرده اند.
يک قسمت عمدۀ اين مسافرت توسط موتر صورت گرفته اما در تيوره ،ھيأت
بسواری اسپ ،از کھسار مژگان و قلعه خيسار و پرچمن در چند روز ديدن کرده
اند .در بارۀ اين نواحی بياناتی باين تفصيل در کتب ديگری ميسر نيست.
اميد است باين جھت مطالعۀ اين کتاب مورد عالقمندی جوانان کتاب خوان و
دوستدار مسافرت در وطن واقع شود.
وزارت اطالعات و کلتور
کابل ١٣٥٦

بنام خداوند بخشايندۀ مھربان
مقدمه
در تابستان پارسال ) (١٣٢٢موقع يافتم که در حصص مرکزی افغانستان ،ھمان
حصصی که از راه ھای عادی و معمولی کناره افتاده و عبارت از ھزاره جات و
غور و حوزۀ عليای ھريرود و فراه رود ميباشد ،مسافرتی نمايم .اين مسافرت
بيش از يکماه طول کشيد و در طی آن تا جائی که امکان داشت و وقت و وسايل
مساعدت ميکرد ،پاره ئی يادداشت ھائی راجع به وضعيت جغرافيای طبيعی،
اعالم جغرافيائی و تاريخی ،محصوالت زراعتی و صنعتی ،بعد مسافه نقاط
آبادانی و ارتفاع کوه ھا و کوتل ھا وغيره گرفتم و حتی بکمک بعضی رفقای فنی
خود چند کروکی و نقشه ھم تھيه توانستيم .حين مراجعت بکابل از روی ياد داشت
ھای مذکور شرح مسافرت و مشاھدات خود را تحت عنوان »در امتداد کوه بابا و
ھريرود« بصورت يک سلسله مقاالتی نوشتم که با عنوان فوق در شماره ھای ماه
قوس ،جدی و دلو روزنامه انيس نشر شده و مجموع ستون ھای اخبار مذکور اين
اثر ناچيز را بميان آورده است .اين مقاالت پراگنده کدام مزيت خاصی ندارد و
شايد روزی برای نوشتن راھنما ھای سياحتی و جغرافيايی افغانستان کمکی
بتواند.
امـضـای احـمـد عـلـی کـھـزاد
کابل شـنبـه  ١٢عـقـرب ١٣٢٣

پيشگفتار
جمعی از رفقا در تابستان و خزان امسال مسافرتھای بزرگ و دلچسپی در نقاط
مختلف کشور نمودند .عده ئی بنام ھيئت مطبوعاتی دورۀ به چھارگرد افغانستان
زدند و نقاط دلچسپی را تماشا کردند .من ھم از حسن اتفاقات به ھمراھی جناب
وکيل نايب الحکومه ھرات در نقاطی که تا حال نديده بودم ،مسافرتی نمودم.
ھمراھان من مانند آقای قدير تره کی ،آقای زمريالی و آقای بينوا ھر يک ديدنيھای
خود را از نقطۀ نظر مخصوصی نوشته و در روزنامه ھای مرکز ،اصالح و
انيس نشر کردند.
من ھم پيش خود پارۀ يادداشت ھائی فراھم کرده ام که بيشتر به جغرافيا و
وضعيت راه و فواصل نقاط و منازل و بلندی کوتل ھا و اسمای دھکده ھا و قری
ھا و پيداوار و محصوالت طبيعی و مصنوعی و وضعيت آبدات تاريخی عرض
راه و غيره ارتباط دارد.
چون اين يادداشتھای پراگنده از ساعت و روز حرکت از کابل کيلومتر به
کيلومتر ،لحظه به لحظه ،ساعت به ساعت ،و روز به روز و منزل به منزل گرفته
شده در نظر داشتم که بعد از وصول بکابل در اولين فرصت آنھا را مرتب نموده
و سلسلۀ مقاالت را تحت عناوين مختلف به روزنامۀ شريفۀ انيس نشر کنم .ولی
گرفتاريھا و کثرت مشاغل تا حال چنين موقع مساعد بمن نداد و می ترسم که آينده
ھم چنين مواقع کمتر دست دھد.
بنابران يادداشت ھای پراگنده را طوريکه در راه گرفته بودم اينک جھت نشر به
روزنامه انيس با اين پيشگفتار مختصر و عنوان عمومی فوق ميفرستم و عناوين
کوچکتر بعداً خواھد آمد.
احـمـد عـلـی کـھـزاد
کابل ١٣٢٢

در امتداد کوه بابا و ھريرود
آغـاز
راه ھـای کـھسـار مـرکـزی
پيش از اينکه وارد مطلب شده و بشرح مسافرت خويش از کابل به بعد بپردازم،
ميخواھم خطوط اساسی و منازل عمده و قسمت عادی و حصۀ قابل شرح و تا يک
اندازه ھدف اصلی و حصه ھای فرعی آنرا جدا کنم تا حين بيان مطالب خوانندۀ
گرامی متحير نماند که چرا بشرح بعضی حصص بيشتر پيچيده و از برخی قسمت
ھای ديگر سر سری گذشته ام و حتی بعضی حصه ھا را بکلی تذکار نداده و بر
عکس بعضی نقاطی را که مجاور بخط حرکت ما بوده و از نقطۀ نظر جغرافيه و
تاريخ حايز اھميتی بود ناديده و از زبان ديگران شرح داده ام.
خط سير ما که از کابل آغاز ميشود از نقاطی مانند باميان ،بند امير ،يکاولنگ
)يک اولنگ( ،ده زنگی ،گرم او )گرم آب( »حد فاصل بين واليت کابل و
ھرات« ،دولت يار ،کاسی )مرکز چغچران( ،تيوره )مرکز غور( ،دره ھای
مختلف غور ،شھرک ،چشت ،اوبه -گذشته و به ھرات منتھی شده است .مراجعت
از راه سبزوار ،فراه ،گرشک ،قندھار ،مقر ،غزنی و کابل صورت گرفته است.
راجع به آن حصۀ مسافرت خويش که حصۀ مراجعت را تشکيل ميدھد ،چيز
گفتنی ندارم زيرا روی يکی از سرکھای عادی رفت و آمد ميان کابل و ھرات
صورت گرفته و اگر چيزی تازه گی ھم داشت رفقا بيشتر بشرح آن پرداخته اند.
ميماند حصۀ ديگر يعنی مسافرت بين کابل و ھرات از راه دره ھا و کوه ھائی که
تودۀ مرکزی افغانستان را تشکيل ميدھد و غور که از راه ھای کنار افتاده و يکی
از حصه ھای خيلی مھم کشور ما است و از نقطه نظر کوايف جغرافيائی و
تاريخی مقام قابل مالحظه ئی دارد.
مقصود اساسی من از اين مسافرت دو چيز بود و ميخواستم دو قسمت عمدۀ
مملکت را که بدون ھمچو مسافرت مخصوص بصورت عادی و به آسانی ديده
نميشود ،ببينم .اين دو حصه يکی راه سراسری مرکزی افغانستان است که از راه
کوھسار ھزاره جات بصورت مستقيم کابل را به ھرات وصل ميکند و ديگر
عالقۀ غور که بجنوب اين خط مستقيم مرکزی افتاده و در وسط اين خط طوالنی
حلقۀ بزرگ تشکيل داده است .راه سراسری مرکزی افغانستان که باال اشاره شد
عبارت از چيست؟ و کدام راه است؟ از روی منازل بزرگی که اسم گرفتيم خط

اساسی اين راه در نظر خوانندگان گرامی تصوير ميشود ولی چون يکی از دو
مقصد اساسی مسافرت طی ھمين راه و مشاھدۀ مناظر طبيعی و نقاط آباد عرض
راه است ،ميخواھم قدری بيشتر در اطراف آن صحبت نمايم.
ما عجالتا ً از سرحد مشرقی مملکت تا کابل فقط يک سرک داريم که عبارت از راه
موجودۀ مشرقی است که از کوتل »لته بند« ميگذرد و روزيکه »تنگ غارو«
افتتاح شود باز خطی که تقريبا ً موازی آن در امتداد مجرای رودخانه کابل بطول
کمتر بميان خواھد آمد و اين سرک بخط راه تاريخی برابرخواھد شد که ھند را از
راه »ننگاھارا« )ننگرھار ،مشرقی حاليه( و لمپاکانا )لغمان( و تگو )تگاب( و
نجرو )نجراب( و کاپيسا و درۀ غوربند و باميان و سمنگان )ھيبک( به خلم
)تاشقرغان( و بلخ وصل ميکرد و شاخۀ جنوبی راه بزرگ ابريشم شمرده ميشد.
بعد از کابل راه ھای بزرگ موجودۀ افغانستان بر طبق شکل جغرافيائی مملکت و
اقتضای موقعيت شھرھای بزرگ آن کشيده شده يعنی يک راه بطرف شمال رفته
و بعد از طی يک سلسله نقاط آبادان و مراکز حياتی در امتداد حاشيۀ شمالی دور
زده و بطرف غرب به ھرات منتھی ميشود و ديگری بطرف جنوب مايل شده و
استقامت جنوب غربی را تعقيب ميکند تا به قندھار ميرسد و از آنجا بجانب شمال،
شمال غرب متوجه شده و به ھرات واصل ميگردد .تا امروز مسافرت ھای بين
کابل و ھرات از ھمين دو راه صورت گرفته که معموالً يکی را راه شمالی و
ديگری را راه جنوبی ميتوان خواند.
راه سراسری مرکزی افغانستان راھی است که نه از حواشی شمالی و نه از
حواشی جنوبی و نه از حواشی غربی بلکه تقريبا ً از خط الراس مرکزی مملکت
ميگذرد و اگر از جانب ھرات ببينيم تا حدی در امتداد ھريرود و بعد از آن در
امتداد کوه بابا و ميان کوه بابا و ھندوکش گذشته و بصورت خط مستقيم به کابل
وصل ميشود و از کابل ھم تا »دکه« راه مشرقی ھر کدامش باشد دامنۀ آن شده و
خط سراسری مرکزی افغانستان را بوجود آورده و طوالنی ترين خط مستقيم موتر
رو مملکت را تشکيل خواھد داد.
سه سرک موجوده که از کابل به ھرات ميرود ،دو راه قديم شمال و جنوب و يکی
ھم راه سراسری مرکزی ،ھر کدام از خود پاره ئی مميزات خوب و بدی دارد که
مختصراً بايد به آنھا اشاره شود تا کيفيت راه مرکزی که مسافرت ما روی آن
بعمل آمده است ،درست فھميده شود.
راه شمالی که از چند سال باينطرف بواسطۀ باز شدن درۀ معروف »شکاری« بنام
»سرک شکاری« معروف شده ھمان راه قديمی است که نقاط آباد جنوب شرقی
ھندوکش را به مراکز شمال آن وصل ميکرد و از خاواک گرفته تا دندان شکن
شاخه ھای آن از کوتل ھای مختلف ميگذشت و شاخۀ معروفی که ھزاران سال
رفت و آمد قافله ھای تجار و زوار را ديده ھمان راه درۀ غوربند و باميان بود که
تا اين اواخر بنام »راه کالن« ياد ميشد و باز شدن شکاری که آنھم در قرون

وسطی قافله رو بود و مخصوصا ً موتر رو شدن آن خط ،اين راه را کمی عوض
کرد يعنی از مراکز مھم باستانی فقط باميان از آن کناره و چپ ماند.
اين سرک که از شاخۀ شمال شرقی آن يعنی سرک قندوز و خان آباد در اينجا
بحث نميکنيم و مقصد ما از شاخۀ بلخ و ھرات راھی است که نقاط مھم باستانی و
مراکز بزرگ حياتی امروزی مملکت ما را مانند پلخمری و ھيبک و تاشقرغان و
مزار شريف و بلخ و اندخوی و ميمنه و باالمرغاب و قلعۀ نو و ھرات بھم وصل
ميکند.
روی ھمرفته يک قسمت اين راه از کابل تا تنگی تاشقرغان  345ميل
آن کوھستانی ،از تنگی تاشقرغان تا اندخوی  132ميل ] 212کيلومتر[ آن در جلگۀ
ھموار ميگذرد و از اندخوی تا باالمرغاب  220ميل ] 354کيلومتر[ آن در تپه ھا
عبور ميکند و از باالمرغاب تا ھرات  97ميل ] 156کيلومتر[ آن در زمين سخت پای
کوه ھا ميگذرد .طول اين راه از کابل تا ھرات قريب  830ميل ] 1336کيلومتر[ است.

] 555کيلومتر[

دو کوتل يکی خاکی» ،شيبر« و ديگری سنگی» ،سبزک« در دو منتھا اليه آن
واقع شده .مناصفه اول آن از کابل تا مزارشريف نسبت به مناصفۀ دوم آن از
مزارشريف تا ھرات بھترتر است و روی ھمرفته در تمام دورۀ سال قابل عبور و
مرور ميباشد.
راه جنوبی ھم منحيث ارتباط نقاط حياتی رولی شبيه بسرک شمالی بازی ميکند و
بر يک عده نقاط آباد جنوب و جنوب غربی افغانستان مثل غزنی و مقر و قالت و
قندھار و گرشک و فراه و سبزوار بھم وصل کرده و به ھارت منتھی ميگردد.
طول عمومی اين راه از کابل تا ھرات  726ميل ] 1168کيلومتر[ است و  100ميل
] 160کيلومتر[ از راه شمال کوتاه تر ميباشد .اين سرک روی ھمرفته در تمام امتداد
خود ھموار است و جز در دو منتھا اليه بطرف کابل از غزنی به بعد و بجانب
ھرات از سبزوار گذشته که کم و بيش داخل يک رشته کوه بچه ھا ميشود باقی
حصص آن ھموار ميباشد.
اين ھمواری را در حدود بين قندھار و ھرات خالصی دامنه ھای کوھستانات
مرکزی و شروع جلگۀ وسيع سيستان تشکيل داده و در فاصل بين غزنی و قندھار
وادی کشادۀ که قسما ً وادی ترنک در ان شامل است به ميان آورده است .دو کوتل
که چندان ارتفاع ندارد و اصالحات زياد ھم در ھر دوی آن بعمل آمده در دو منتھا
اليه اين سرک وقوع دارد .کوتل »تخت« در نزديکی کابل و کوتل »شاه بيد« در
بين ھرات و سبزوار .مميزۀ ناگوار اين سرک در مناصفۀ دوم بين قندھار و ھرات
اين است که از روی يک سلسله رودخانه ھای بزرگی عبور ميکند که قرار
تجارب طوالنی بدون داشتن پلھای آھنی اطمينان بخش نيست و تعميل اين نظريه
در رودخانۀ ھيرمند شروع شده و ديگر ھوای آن در مناصفۀ سال آنقدر گرم است
که اسباب تشويش مسافرين را فراھم ميکند و اغلب در تابستان عبور اين حصه از

طرف شب بعمل می آيد و سياح در تاريکی شب جز ستارگان آسمان چيز ديگر را
ديده نميتواند .تا اين اواخر و حتی االن ھم برای رفتن به ھرات ھمين دو را راه را
داريم که شرح مختصر آن گذشت.
راه سوم ھمين راه سراسری مرکزی افغانستان است که بصورت خط مستقيم در
امتداد سلسلۀ پر برف بابا و مجرای شاداب ھريرود در عين وسط مملکت بين کابل
و ھرات ادامه يافته و يک عده نقاط و عالقه ھای مھم را که از سائر سرکھا کناره
افتاده بھم وصل ميکند.
مقصود اساسی منر ين مسافرت طوريکه پيشتر گفتم يکی ديدن ھمين راه و عالقه
ھای متصل آن بود که از ساليان دراز انتظار آنرا ميکشيدم .راجع به اين راه و
کوايف جغرافيائی و طبيعی آن گفتنی ھای زيادی دارم که با شرح يادداشت ھا
براورده خواھد شد و اينجا در عموميات چند سطر مينويسم .اين سرک که
بصورت مستقيم بين کابل و ھرات امتداد يافته در ثلث اول طول خود يعنی از
کابل تا دھزنگی دو شاخه دارد يکی راه کوتاه کوتل اونی که  167ميل ] 269کيلومتر[
طول دارد و ديگر راه طوالنی باميان که  255ميل ] 410کيلومتر[ درازی آنست .بعد
از دھزنگی تا ھرات دو ثلث ديگر خود اين سرک فقط يک خط را تعقيب ميکند و
سرک غور شاخۀ فرعی آنست که از آن در موقعش جداگانه صحبت خوھايم نمود.
طول عمومی را سراسری مرکزی افغانستان از کابل تا ھرات از راه کوتل اونی
 540ميل ] 869کيلومتر[ و از راه باميان  628ميل ] 1011کيلومتر[ است و قراريکه
مالحظه فرمائيد اختالف درست بين کابل و دھزنگی از راه از راه اونی و باميان
 88ميل ] 142کيلومتر[ است که با ارقام اعشاری آن  90ميل ] 145کيلومتر[ ميتوان
شمرد.
پيشتر متذکر شديم که راھی که از جانب شمال بھرات ميرود  828ميل
کيلومتر[ طول )با ارقام اعشاری  830ميل( و راھی که از جنوب بشھر مذکور
منتھی ميشود  726ميل ] 1168کيلومتر[ طول دارد .به اين ترتيب راه سراسری
مرکزی از طريق باميان ھر دو کوتاع تر و از طريق اونی کوتاھترين ھمه است
زيرل فاصلۀ کابل ھرات را فقط  540ميل ] 869کيلومتر[ ميرساند که از راه باميان
 95ميل ] 153کيلومتر[ کوتاه تر و از راه قندھار  176و از طريق مزار  288ميل
يعنی با ارقام اعشاری  300ميل ] 483کيلومتر[ کوتاه تر ميباشد و اين کوتاھی آنھم
در حدود سه صد ميل يکی از مزيات بارزۀ اين راه بر ديگران ميباشد.
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اين سرک چون از تير پشت يا از خط الرأس وسط افغانستان ميگذرد ،نسبت به
راه ھای شمال و جنوب غرب که قسما ً از حاشيۀ مملکت ميگذرد بھتر خواص
جغرافيائی خاک و مميزات ساختمان ارضی وطن ما را به سياحين نشان ميدھد.
اگر چه سراسر از عالقۀ کھستانات ميگذرد و يک سلسله کوتل ھا دارد مخصوصا ً
از دھزنگی تا کابل در شاخۀ اونی معذالک ھمه قابل عبور و مرور موتر است.
در ثلث اول طول راه اگر راه باميان پيش گرفته شود يک بار سرک از روی

رودخانۀ بزرگ ھريرود »شير خاج« ميگذرد که ميان شھرک و چشت واقع است
و از شھرک  44ميل فاصله دارد يعنی فقط يک پل بزرگ بکار است و عجالتا ً
موتر ھا از روی يک پل قديمه عبور و مرور ميکنند .اگر در ثلث اول ،راه اونی
تعقيب شود يک پل ديگر ھم در پای کوتل »خرقول« تقريبا ً در  185کيلومتری
کابل روی رودخانۀ ھيرمند ضروری است .در موسم گرما که تردد در سرک
جنوب غربی خطرناک است و راه شمالی در مناصفۀ ھرات مزارشريف ھم گرم
و و ھم طوالنی و ھم قسما ً زار است ،راه مرکزی خيلی ھا مساعد تر ميباشد .ھم
کوتاه است ،ھم ھوای آن گوارا است و ھم آب آشاميدنی چشمه سار ھا در تمام
امتداد آن موجود است و از اول جوزا تا اخير عقرب برای شش ماه باز و قابل
عبور عراده ھا ميباشد .اين بود خواص عمدۀ سرک مرکزی که جزئيات آن با
شرح مسافرت ما شرح خواھد يافت و بعد از ينکه خوانندگان عزيز منازل و
مظاھر طبيعی آنرا شناختند بقيۀ عرايضم را در کلياتی که آخر خواھيم داد خوبتر
خواھند فھميد.
مقصد اساسی ديگر من از ين مسافرت ديدن »غور« بود .خوانندگان گرامی اگر
احساسات خود را نپوشند به مجرديکه اين کلمه را ميخوانند افسون آنرا بر خود
حس ميکنند و در افق نگاه آنھا عاليم سواليۀ چندی ترسيم ميشود که غور يعنی
چه؟ غور يعنی کجا؟
از  1309که به يک سلسله مسافرت ھای مختلف به مملکت خويش شروع کرده ام
اين سواالت پيش من در مورد »غور« پيدا شده و تا حال ھر چه راه ھائی که
پيموده بودم خارج غور بود و باالخره بعد از ساليان دراز موفق شدم که اين
»حصار سنگی« را ببينم و در حدود سه صد کيلومتر به سواری اسپ در تۀ دره
ھای آن داخل شوم.
غور از نقطه نظر ساختمان ارضی و وضعيت جغرافيائی سرزمينی است پست و
بلند و ھمين خوردگی ھای زمين مانند موج اوقيانوس سطح آنرا فراگرفته،
حصاری است که به اصطالح ھفت ديوار بلند سنگی کوه ھا دورادور آن حلقه
بسته ،قلعه ايست حصين و محکم که دروازه ندارد و اگر ھم دارد دره ھای تنگ و
صعب العبوری است که به آسانی از آن نميتوان گذشت .پلنگ در دره ھای آن در
غرش است ،آھو و بز وحشی در شاخه ھای کوه ھای آن مستی دارد ،عقاب فراز
قله ھای تيز و بريده آن بال ميگشايد و کبک و کبک زری از ين سنگ بسنگ
ديگر پر ميزند و ميخواند و ناپديد ميشود.
غور عقدۀ است سنگی و گرۀ است سخت فشرده و از شدت فشار عصاره زمين
بشکل آب مصفا و شفاف از چشمه سارھای آن برآمده جويھا و رودخانه ھا تشکيل
ميدھد .و آبھای آن در افق غربی در زمين ھای جلگه ئی و ھموار سيستان جاری
ميشود.

ھمانطور که کوايف جغرافيائی و تشکا زمين غور عجيب و شگفت انگيز است،
تاريخ آن ھم صحيفه ئی است حيرت بخش که به دو کلمه »آزادی و جنبش«
گنجانيده ميشود.
غور مھد آزادی و کانون جنبش ھای ملی ما بود و کارنامه ھای پھلوانان و نام
آوران و سالطين آن ديباچۀ رزمی خاطرات ملی ما را تشکيل ميدھد و قرار
اسنادی که تازه بدست آمده و عجالتا ً قديمترين مدرک ما است حماسی ملی در ميان
ھمين »آشيان سنگی« تولد شده  ،نشو ونما يافته و به آفاق دور و نزديک پراگنده
شده است.
با اين شرح مختصر خود ملتفت شده ميتوانيد که غور چيستو از نقطه نظر
جغرافيه و تاريخ و ادب و جنبش ھای ملی چه مقام شامخ و برجستۀ دارد .غور با
وجوديکه به عالقۀ قندھار ،گرشک ،فراه ،سبزوار ،ھرات و ھزاره جات در
تماس استف داخل شدن در آن از ھر گوشۀ که نگاه شود مشکل و صعب است.
مخصوصا ً با وسايل عراده دار که تا ھمين اواخر جزء ناممکنات بود و حاال ھم
فقط در يک حصۀ آن ممکن شده و بس .از ين جھات ميخواستم غور را ببينم و
انتظار زيارت آنجا را ميکشيدم و يکی از مقاصد اساسی اين مسافرت رفتن و
ديدن غور بود .در موقعش با خوانندگان گرامی يکجا در ين نحصار سنگی« داخل
خواھم شد .و دره ھای خاموشف آسمان شفاف ،آبھای مصفا و سرد و قله ھای تيز
و بديع کوه ھای آنرا معاينه خواھم کرد.
مقصد مسافرتم ھمين بود که شرح يافت .خط اساسی مسافرت راه سراسری
مرکزی افغانستان است .تنھا اين قدر ملتفت بايد بود که گفتم اين راه در ثلث اول
خود از کابل تا دھزنگی دو شاخه دارد :يکی راه اونی که شاخۀ کوتاه و مستقيم
آنست و ديگر شاخۀ باميان را تعقيب کرديم و يک نفر از رفقای ما حين مراجعت
راه اونی را پيش گرفت.

بـخـش نـخـسـت
کاپـيـسـا و غـوربـنـد
دوشنبه دوم اسد  1322است .دو موتر تيز رفتار يکی »شتودی بيکر« و ديگر
»فورئ استيشن واگون« حاضر است .رفقای سفر ما آماده ھستند .ساعت چھار
عصر است .از چھار راه نوآباد ده افغانان و شھر نو بسرک شمالی به راه افتاديم.

از کابل تا دھنۀ غوربند
حاال با شرحيکه در باب راه ھا داده شده ،خود خوانندگان ميدانند که اگر راه
سراسری مرکزی در ثلث اولش از راه باميان تعقيب شود ،يک حصۀ مسافرت از
کابل تا نقطۀ انشعاب سرک شکاری از باميان ) (260کيلومتری کابل روی سرک
شمال انجام ميگيرد .يعنی تا اين نقطه ھر دو راه عبارت از يک چيز است.
حوزۀ شھر کابل را در گوشۀ شمال غربی بفاصلۀ  13کيلومتری از مرکز شھر
يک رشته کوه ھای پستی احاطه کرده که بنام کو ھای »ھزارع بغل« ياد ميود و
کوتل خر خانه اولين کوتل عرض اين راه از يکی از گردنه ھای ھمين کوه بچه
ميگذرد .ارتفاع بلندترين نقطۀ اين کوتل  1800متر از سطح بحر است و سرک
تا دو سال قبل در ين حصه تنگ و در معرض آب باران قرار داشت و از ين
درک خسارۀ زياد در ان توليد ميشد و بعضی اوقات بواسطۀ باران بردگيھا و گل
ھای نو وارد موقتا ً مسدود ميگرديد .حاال خيلی وسيع شده ،جدارھای مشرف به تۀ
دره اصولی سنگ کاری گرديده و منفذ ع=ھائی برای آب باران در آن حد بحد
کشيده اند.
از نقطۀ نظر جغرافيا کوه بچۀ ھزاره بغل و کوتل خيرخانه حوزۀ »کاپيسا«
کوھدامن و کوھستان را از حوزۀ کابل جدا ميکند .اين رشته کوه و دامنه ھای
متصل آن چه بطرف حوزۀ کاپيسا و چه بطرف حوزۀ کابل از خود پارۀ خاطرات
تاريخی ھم دارد.
اين کوتل چه وقت باز شده؟ حمکی به يقين عجالتا ً در ين باره نميتوان کرد ولی به
اطمينان ميتوان گفت که راه منحصر بفرد بين حوزۀ کابل و کاپيسا نبود .زيرا راه
ھای کوتاه تر و مستقيمی در بين بود و است مانند راه »دشت حاجی« و »کوتل
پای منار« که از عقب شيرپور شروع و به نقاط قديمی »پايتاوه« و بگرام ميرفت
و امروز ھم اھالی بگرام پياده ھمروزه از ين راه بکابل می آيند و ميروند.

کوتل پای منار اصالً بواسطۀ مناری شھرت يافته که شبيه به منار چکری روی
تيغۀ کوه آباد شده بود و قراريکه در مقالۀ منار چکری در يکی از شماره ھای
انيس پارسال نوشته ام .اين مناره ھا که باالی آن »چکره« )يعنی عراده -عالمۀ
مميزه آئين بودائی( نصب بود .بعقيدۀ بعضی از مدققين برای نشان دادن راه به
زوار وقت و مراکز حياتی زمان يعنی کابل بودائی »خورد کابل« و نقاط آباد
حوزۀ کاپيسا ساخته شده بود.
بھر حال کوتل خيرخانه ھم از قديم ترين زمانه ھا پياده رو ،قافله رو و از عصر
سراجيه به اينطرف موتر رو شده است .دامنه ھای پيرامون اين کوتل چه بطرف
کاپيسا و چه بطرف کابل بقايا و شواھد آبدات قديم را تا يک اندازه حفظ کرده
است.
در دامنه ھای رخ به کاپيسا آثار يک سلسله استوپه ھای بودائی و در دامنه ھای
رخ بکابل شواھد معابد برھمنی و ھيکل مرمری رب النوع آفتاب کشف شده و
وجود ھمين آبدات در دو طرفۀ کوه واضح نشان ميدھد که در ين معبر پيش از
اعصار اسالمی عبور و مرور بعمل ميآمد .عالوه برين وجود خرابه ھای بزرگ
»سار سکندر« يا »حصار سکندری« يا »شھر سکندری« که از آن بعدتر حرف
خواھيم زد و در مجاورت دامنه ھای شمالی اين کوه افتاده و محتمالً يکی از
اسکندريه ھا يا يکی از شھرھای باستانی بوده نشان ميدھد که اھالی شھر بزرگی
از ين معبر و از راه ھای کوتاه تر مجاور آن بحوزۀ کابل رفت و آمد داشتند.
به تدريجی که موتر از کج گردشی ھای فراز کوتل بطرف شمال غرب پايان
ميشود افق کاپيسا در نظر کسب وسعت ميکند و سلسلۀ کوھی که افق غربی را
محدود ساخته باالی پروان و سالنگ پيش رفته و از آنجا بطرف شرقی تغير جھت
ميدھد و تيغه ھای کوه ھای پنجشير که در اکثر اوقات سال برف دارد ،افق شمالی
را تا کوه »اشوکان« فراز »سنجن« و »درنامه« مسدود ميسازد .از کوتل
خيرخانه تا دھن درۀ غوربند  63کيلومتر فاصله است) .چون ديروز يکی از
دوستان از من خواھش نمود که فاصله ھا را به کيلومتر بدھم من بعد چنين خواھم
کرد و اگر خوانندگان خواسته باشند که فاصله ھائی را که تا حال به ميل داده شده
کيلومتر بسازند به  1.6ضرب کنند کيلومتر آنن بدست می آيد(.
در فاصلۀ  63کيلومتری که بين کوتل خيرخانه و دھن درۀ غوربند افتاده سرک
ھموار و از آباديھائی مانند قلعۀ مراد بيگ ) 22کيلومتر کابل( ،حسين کوت )27
کيلومتر کابل(ف سرای خواجه ) 34کيلومتری کابل( ،چاريکار ) 66کيلومتری
کابل( ميگذرد و به  75کيلومتری کابل سرک به دھن درۀ غوربند ميرسد.
اين سرک حيثيت شريان عمدۀ کاپيسا را دارد و از آن شاخه ھای فرعی بطرف
دره ھای زيبای شکر دره ،استالف و نقاط تاريخی مثل بگرام ،در فواصل 24
کيلومتری و  41کيلومتری و  48کيلومتری کابل به ترتيب جدا شده و شاخه ھائی

ھم بطرف نقاط معمورۀ قديم پروان و نجرو و تگو رفته که از خط رفتار ما کناره
است و با آنھا فعالً کاری نداريم.
کاپيسا يکی از حاصل خيز ترين و قشنگترين حوزه ھای جنوب ھندوکش است و
از نقطۀ نظر جغرافيه و تاريخ و انشعاب راه ھای تاريخی و امروزه کمال اھميت
دارد .چھار رود خانۀ خروشان از چھار درۀ ھندوکش و بابا يعنی غوربند ،شتل،
سالنگ و پنجشير جاری شده و ھر چھار بنام رودخانۀ پنجشير از پای صخره ھای
برج عبدﷲ ،يکی از حصار قديم معمورۀ اسکندر ميگذرد .چھار راه بجانب کابل
و نجرو و خاواک و باميان از ھم جدا ميشود و از ھمين جھت اين عالقه از قديم
بصفت چھار راه ياد شده است و حتی يکی از شھرھای قديم آن »کارتانا« را
يونانيھا »تيتراگونی« يعنی چار ضلع يا مربع خوانده اند که آنرا چھار محله ھم
ترجمه کرده اند و گمان ميکنم اسم »چاريکار« موجوده با اين اسم قديم بی رابطه
نباشد.
کاپيسا حوزه ايست شاداب و تاريخ چندين قرن پيش از عھد مسيح از شھر ھای
آباد آن ذکر ميکند .نيسه ،کارتانا ،تيتراگونی ،کاپيسی و اوپيان مراکزی است که
موقعيت آنھا در بگرام و حوالی چاريکار ،اوپيان و حصار اسکندری قريب سرای
خواجه تشخيص شده و اسکندريۀ قفقاز که آنرا »ملکه کھسار« ھم خوانده اند،
عبارت از پروان قديم يا جبل السراج حاليه است.
تاريخ و تھذيب کاپيسای قشنگ تا اندازۀ در مطبوعات ما نوشته شده و اينجا تذکار
آن را ضرورت نمی بينم .موزه ھای ما را آثار با شکوه آن پر کرده و در تاريخ
صفت مدرسۀ مخصوص بخود دارد.
سنگ و گل و آب و خاک اين قطعه با خاطرات باستانی تخمير شده .کوه
»آشوکان« با نام »آشوکا« ،سالنگ ،کنيشکا و سلسلۀ پنجشير با اسطوره ھای
»زوس« و »پرومته« متصل و مربوط است.
از چيز ھای که تازه امسال در تاريخ کاپيسا برای ما روشن شده و افتخار کشف
آن به دوست گرامی آقای خليلی ميرسد ،يکی خرابه ھای »حصار اسکندری« و
ديگر ظھور مسکوکات و ظروف ھياطله است که از »صدق آباد« ريزه کھستان
پيدا شده است.
خرابه ھای با عظمت »حصار اسکندری« در  28کيلومتری گابل بطرف راست
سرک در  8کيلوکتری جنوب شرق سرای خواجه وقع دارد .از روی اندازۀ خشت
ھای بزرگ آن ميتوان گفت که حتما ً معاصر شھر جديد شاھی بگرام است و از
اجرای تحقيقات عملی در آنجا انتظار زياد دارم .ھمانطوريکه »چاريکار« عوض
»کارتانا« بميان امده ،سرای خواجه بجای »سار سکندری« يا »حصار سکندری«
آباد گرديده است.

کاپيسار سر زمين انگور و عالقۀ مميزۀ آن برگ تاک است و اين عالمه از فلز
مطال از بگرام بدست آمده است .آب انگور کاپيسا از قديم در مأخذ سانسکريت
شھرت دارد .سرک ،ھمين سرکيکه روی آن سير داريم از ميان تاکستان و
درختان کھن توت عبور ميکند.
گل درھف شکر دره ،استالف وغيره مانند تکه ھای سبز خورد و بزرگ در کمرۀ
کوه پغمان جانب غرب جلب نظر ميکند و بجانب شرق جلگۀ فراخ بگرام و قلعه
ھای پراگندۀ آن تحت اخرين شعاع آفتاب ديگر منبسط است .شب در يکی از باغ
ھای طبيعی چاريکار گذشت .ساعت  8صبح سوم اسد از چاريکار برآمده و
تقريبا ً نيم ساعت بعد به دھن درۀ غوربند ،دروازۀ طبيعی يکی از زيباترين دره
ھای ميان ھندوکش رسيديم.

از دھن غوربند تا کوتل شبر
روز سوم اسد ساعت ھشت و نيم صبح داخل درۀ غوربند شده و بعد از ظھر
مسافرت ما به باميان منتھی شد .از نقطۀ نظر کوايف جغرافيائی اين قسمت
مسافرت را به دو حصه تقسيم ميکنم :از دھن درۀ غوربند تا کوتل شبر و از کوتل
شبر تا باميان.
درۀ شاداب غوربند ،کوتل شبر و بقيۀ راه ھر کدام با کوايف و رول طبيعی که
دارند شرح داده ميشود .کوتل شبر از کابل  186کيلومتر و از دھن درۀ غوربند
 110کيلومتر فاصله دارد و نقاط عمده ئی که سر راه می آيد عبارت از »برج
گلجان«» ،سياه گرد«» ،چھارده«» ،فحر نجن«» ،دو آب«» ،شيخ علی« و »دھن
نرخ« ميباشند.
درۀ غوربند يکی از دره ھای تنگ و سرسبزی است که سلسلۀ ھندوکش و بابا را
از ھم جدا کرده و مانند دھليزی در ميان اين دو ديوار بزرگ سنگی پيش رفته
است .مدخل اين دره دروازه ايست که اگر کسی داخل آن ميشود مدتی خود را از
تنگی دره محصور ميبيند و وقتی از آن می برآيد دفعتا ً وارد افق وسيع و کشادۀ
کاپيسا ميشود .درۀ غوربند راه طبيعی است که ما را به دامنه ھای جنوبی کوه بابا
و دره ھای شمال ھندوکش رھنمونی ميکند و در قلب يک حصۀ کھسار وطن راه
ميدھد .از نقطۀ نظر راه کاروان رو قديم و سرک موتر رو امروزی درۀ غوربند
اھميت بسزا دارد زيرا عالوه بر ينکه يک حصه »راه کالن« را تشکيل ميدھد،
يکی از راه ھای قديم صفحات شمال ھم بدان منتھی ميشد و اين راھی است که از
قندوز در امتداد رود خانۀ آم آمده به »دراپاسکا« )اندراب( و از آنجا از راه درۀ
»کوشان« به مقابل سياه گرد امروزی به درۀ غوربند وصل ميگرديد .ھنوز ھم
رمه ھای گوسفند از ھمين راه کوتاه و مستقيم به کابل می آيند و بعضی نظريه ھا
در بين است که اسکندر از ھمين راه درۀ کوشان به باختر رفته است .به ھمين

گونه از مقابل سياه گرد از درۀ فندقستان راھی بصورت مستقيم به استالف ھم
منتھی ميشود.
سرک از مدخل درۀ غوربند به بعد تا  10کيلومتر بطرف ساحل چپ رودخانه
کشيده شده و پل »آشاوه« آن را به سواحل راست می آرد و تا منزل اول يعنی
»برج گلجان« سرک بساحل راست رودخانه ادامه دارد .برج گلجان به قرار
حساب منزلگاه ھای قديم اولين منزل درۀ غوربند را تشکيل ميدھد زيرا امروز
رفتار موتر منازل پياده و کاروان قديم را برھم زده است.
برج گلجان جز بقايای پای ديوارھای بزرگ کاروان سرای قديم چيز ديگری
نيست .از دھن دره به بعد حد به حد از بيخ سنگ چشمه ھا زا زده و جويچه ھای
باريک و بزرگ و بزرگتر بطرف مجرای رودخانۀ غوربند جاری است .در
سواحل رودخانه و دامنه ھای اطراف دره بعضی درخت ھای بيد و توت و باالتر
يگان جای بعضی درخت ھای کوھی و بته ھا معلوم ميشود .در ين قسمت درۀ
غوربند قشالق بزرگ بواسطۀ تنگی دره وجود ندارد و حد به حد به ارتفاعات
مختلف از مجرای رود خانه يگان خانه تنھا يا دو سه چھارتا يک جا ديده ميشود.
اين خانه ھا در نشيب ھای تند دامنه ھای کوه در ميان شاخسار درختان نيمه پنھان
است و يگان يگان شرشرۀ آب از پھلوی آنھا عبور ميکند و به رودخانه ميريزد.
اولين نقطۀ مھم درۀ غوربند »سياه گرد« است که بفاصلۀ  134کيلومتری کابل و
 41کيلومتری دھن دره افتاده و تمام اھميت آن را فراخی محل در ين قسمت دره و
باز شدن چند درۀ فرعی ديگر از اينجا بطرف جنوب و شمال بميان آورده است و
منجمله دوی آن خيلی مھم است :يکی درۀ »کوشان« که بطرف شمال به
»اندراب« منتھی و راه بجانب دوشی و صفحات باختر ميکشايد و ديگر درۀ
»فندقستان« بطرف جنوب که به شروع سلسلۀ کوه بابا ختم ميشود و از عقب
راھی به استالف باز ميکند.
سياه گرد حاکم نشين غوربند و دارای يک بازار بزرگی است که در حدود 80
دکان دارد و مايحتاج اوليه و پارچه باب وغيره درآن پيدا ميشود.سرای ھا ،چای
خانه ھا دارد و مسافر به ھر ساعت روز و ناوقت شب ھم اگر برسد خوراکه و
جای اقامت يافته ميتواند .منظرۀ عمومی سياه گرد خيلی زيبا و قشنگ است.
طوريکه از نام آن معلوم ميشود چار اطراف افق آنرا يک سلسله تپه ھا اشغال
نموده که رنگ آن ھا در قطار اول خاکی مايل به سياھی است و دورترھا سرخ
ميزند و در بعضی قسمت ھا از عقب خط تپه ھا قله ھای سفيد کوه بابا معلوم
ميشود.
درۀ غوربند از دره ھای پر ميوه است و در دره ھای فرعی سياه گرد زرد آلو و
سيب و ناک و انگور وغيره وافر است.

نقطۀ مھم ديگر درۀ غوربند »چھارده« است .بعد از سياه گرد در نقطۀ 48
کيلومتر دھن درۀ غوربند »پل رنگه« می آيد و  6کيلومتر بعدتر به چھارده واصل
ميشويم .نقطه ئی که چھارده ناميده ميشود باز در حصه فراخی دره بميان امده و
آبادی ھای اين دھکده فراز يک سلسله تپه ھا و عقب ساخسار درختان ميوه دار
خيلی زيبا و جالب توجه است .بازار آن نسبت به سياه گرد محدود تر ولی باغ ھا
و تعداد خانه ھا بيتر است .يک عدۀ خانه ھا مشرف به رودخانۀ خروشان غوربند
و عدۀ ديگر باالی تپه ھا واقع و به ھر طرف که نگاه شود دريچه ھا از ميان
شاخھای درختان معلوم ميشود.
بعد از چھارده ،سبزی و خرمی درۀ غوربند نسبتا ً کمتر ميشود و مخصوصا ً عدۀ
درختان ميوه دار کمتر شده ميرود .دره گاھی تنگ و گاھی فراخ تر ميشود و از
ين به بعد در فاصله ھای ميان سرک و بغل کوه قشالق ھای ھزاره ھا حد به حد
ديده ميشود .در دامنه ھای کوه للمی کاری و در قسمت ھائيکه آب رودخانه
رسيده ميتواند ،زراعت آبی رايج است و يک بلست زمين ھم خالی و اليزرع
نيست .در تابستان اين قشالق ھا عموما ً خالی و داک است زيرا باشندگان آن به
ييالق ميروند و ھنگاميکه ھوا کسب برودت نمود فرود می آيند .اين وضعيت
ادامه دارد و دره ھای فرعی فاصله به فاصله شقی در درۀ غوربند توليد ميکند و
تيغۀ سفيد کوه بابا از ين جا ظاھر شده و باز ناپديد ميشود و باين ترتيب رفته رفته
کم شدن آب رودخانه ،سردی ھوا ،بلندی محسوس ارتفاع از ظھور چيز جديدی
آگاھی ميدھد که عبارت از »کوتل شبر« است.
رودخانۀ که ته دره جريان دارد و بنام رود خانۀ غوربند موسوم است از کوتل
شبر سرچشمه ميگيرد .اين رودخانه در پای شبر جويچۀ باريکی بيش نيست که
يکقدم از روی آن عبور ميتوان کرد .در راه آبھای دره ھای جنوبی ھندوکش
مخصوصا ً آبھای دامنه ھا و دره ھای شمالی کوه بابا حد به حد به آن عالوه شده و
در دھن درۀ غوربند در طول  110کيلومتر رودخانۀ ارغند و غريونده ميشود و
با امواج کف آلود از روی صخره ھای بزرگ عبور ميکند .در چند کيلومتری
دھن دره به فواصل مختلف از ان دو سه جوی بزرگ جدا کرده اند و ھر کدام
قسمتی از جلگۀ کاپيسا را در حوالی چاريکار ابياری ميکند و حتی يکی از ين
جوی ھا اراضی خشک بگرام را تا حوالی »پھلوان کوه« آب ميدھد.
درۀ غوربند در تاريخ و در تاريخ ھنر ھم رولی دارد .چون دھليزی است ميان
ھندوکش و بابا و راھی است ميان نقاط معمور صفحات شمال و جنوب ھندوکش،
بالشبھه کارستان ھای بزرگ تاريخی را ديده است .درۀ غوربند يکی از دره ھای
پر اسراری است که ھنوز پرده از روی آنھا برداشته نشده است .نسبت به خود
دره که معبر دائمی رفت و آمد بوده و ھست ،دره ھای فرعی آن بيشتر شواھد
عمرانی و بقايای تھذيب قديم ما را حفظ کرده است .از آن جمله يکی در فندقستان
است که پيشتر موقعيت آنرا بطرف جنوب سياه گرد معين کردم.

اين دره نسبتا ً عريض و فوق العاده شاداب و يک قطعه باغ است و بھترين نمونه
ھای قلعه ھای دھاتی ما در ميان شاخسار ميوه دار ان ديده ميشود .از سه
کيلومتری دھن اين دره از يک معبد بودائی تابلو ھای رنگۀ ارباب انواع آفتاب و
مھتاب و يک دسته مجسمه ھای رنگه بدست آمده که محصول قرن  7مسيحی و
نمايندۀ آخرين مدرسۀ ھيکل تراشی افغانستان در جنوب ھندوکش است که امروز
در اطاق فندقستان در موزۀ کابل گذاشته شده است .از ين قسم ذخائر در ين دره
زياد است و کشفيات آينده نظر ما را روشن تر خواھد ساخت و مخصوصا ً لز تپه
ھای »چھارده« انتظار زياد داريم.

کوتل شبر
درۀ غوربند از حوزۀ کاپيسا شروع و به پای کوتل شبر تمام ميشود .بعد از آن باز
تا نقطۀ انشعاب »درۀ شکاری« از باميان و بعدتر تا خود باميان با تنگی ھا و
فراخی ھا امتداد دارد .يعنی ھمين دھليز ميان ھندوکش و بابا بعد از کوتل شبر ھم
ديده ميشود .پس کوتل شبر مانند ديوار بلند تقريبا ً در وسط اين دھليز افتاده است.
فاصلۀ کوتل از دھن درۀ غوربند و از کابل پيشتر توضيح داده شد.
از پای کوتل تا مرتفع ترين نقطۀ آن  8کيلومتر فاصله است و در نقطۀ 194
کيلومتری کابل کوتل شبر  3000متر از سطح بحر ارتفاع دارد و به اين حساب
نسبت به سطح کابل  1232متر بلندتر است.
کوتل شبر اگرچه آنقدر ھا بلند نيست ولی از نقطۀ نظر جغرافيائی و تقسيمات يک
حصه آب ھای ھندوکش و بابا رول فوق العاده بزرگ بازی ميکند .کوتل شبر
ديواری است ميان دو کوه بزرگ ،گردنه ايست که ھندوکش و بابا را بھم وصل
ميکند و اين رگ که خالف خطوط عمومی کوه ھای افغانستان شماالً – جنوبا ً
افتاده تا کوتل »اونی« محسوس ميشود و ھمه جا خط تقسيمات آب است ،چنانچه
شبر ،آبھای حوزۀ اکسوس )آمو دريا( و اندوس )رود سند( را از ھم جدا ميکند و
اونی يک قسمت آبھای حوزۀ ھيرمند را از آبھای حوزۀ سند عليحده ميسازد.
پس کوتل شبر با ارتفاع سه ھزار متر خود مجرای يک حصه آب ھا و رودخانه
ھای ھندوکش و بابا را تغيير ميدھد .اين طرف کوتل آب غوربند بطرف مشرق و
آنطرف کوتل آب »شمبول« و »بلوله« بطرف غرب ميرود .ابھای شرقی
رودخانۀ غوربند را تشکيل ميدھد که با سه رودخانۀ سالنگ ،شتل و پنجشير يکجا
شده و ھمه بصورت رودخانۀ پنجشير بفاصلۀ  50کيلومتری کابل در حوالی
سروبی به رودخانۀ کابل يکجا ميشود) .و رود خانۀ کابل در اتک به اندوس و اين
رود خانه به بحيرۀ ھند منتھی ميگردد (.آبھای غربی شبر يعنی رودخانۀ شمبول
از پای کوتل  30کيلومتر بطرف غرب رفته در دھن درۀ شکاری ابھای باميان با
آن يکجا شده و بنام رودخانۀ باميان تا »دوآب ميخ زرين« ميرود و آنجا رودخانۀ

»کھمرد« به آن ملحق ميگردد تا به دوشی ميرسد و آنجا آبھای اندراب به آن
عالوه ميشود و اينھمه از پل خمری گذشته بنام رودخانۀ بغالن تا به قندوز ميرود
و آبھای ديگری از طرف فيض /اباد امده و ھمه يکجا به رودخانۀ آمو ميريزند.
)و با آمو رھسپار درياچۀ اورال ميگردند(.
به اين ترتيب معلوم ميشود که کوتل شبر در جغرافيای طبيعی افغانستان و
تقسيمات آبھای حوزۀ اکسوس )آمو دريا( و اندوس )سند( چه رول مھمی بازی
ميکند.
شبر سنگالخ نيست و خاک زراعتی طبقۀ معتنابھی در آن تشکيل داده سراسر قابل
زراعت است .للمی کاری زياد در آن ميشود .برف در زمستان ميگيرد و
باشندگان قشالقی که در ھمواری ھاس سر کوتل زندگی دارند عموما ً معابر سرک
اند و برف ھا را پاک ميکنند .کج گردشی ھای اين کوتل خيلی ھا اصالح و سرک
بر دار شده و عبور از آن در ھيچ وقت سال اشکالی ندارد .از ين پای تا پای
ديگر کوتل رويھمرفته  16کيلومتر سرک را اشغال کرده است.

بخش دوم
باميان و بند امير
از کوتل شبر تا باميان
از پای غربی کوتل شبر تا باميان  59کيلومتر و درۀ شبيه به درۀ غوربند که در
بعضی نقاط مانند »بلوله« خيلی تنگ و سنگالخ ميباشد ،ادامه دارد .از ين به بعد
سموچ ھای مصنوعی کنده کنده و يکه پر و گاه کاه مجموع چند سموچ که حتما ً
دھکده ھای زمان قديم است ،جلب نظر ميکند.
جدار ھای دره رنگ پيدا ميکنند و اين الوان خفيف ھرچه به باميان نزديک
ميشويم شديدتر شده و از حوالی مدخل درۀ »کالو« و شھر »ضحاک« رنگ ھای
گالبی و سرخ و زرد و زرنيخی مناظر طبيعی اين درۀ بديع را قشنگ تر ميسازد.
به شھادت تحقيقات جيولوجی ،آبھای عھد سوم طبقات االرضی ،مرسوبات و
خشک شدن آنھا در جدار ھای دو طرفۀ دره که آخرين دامنه ھای او سلسلۀ کوه
بزرگ است ،اشکال عجيب و غريب و بريده گيھای حيرت انگيزی توليد کرده و
اين بريدگی ھا با الوان خاکھا در سايه و روشنی آفتاب طوری جلوه ميکند که در
اغلب مواقع مظاھر طبيعی شکل تصنع دست بشری بخود گرفته است .اين قسمت
درۀ باميان و چند کيلومتر اول درۀ »کالو« از نقطۀ نظر مطالعات جيولوجی برای
شاگردان مدارس عالی فوق العاده مفيد است و تمام اشکال دروس خود را
بصورت عملی خواھند ديد.
از پای کوتل شبر  17کيلومتر گذشته دره تنگ ميشود و تنگی ئی می آيد که آنرا
تنگی »شمبول« گويند و يکپارچه کوھمانند ديوار عمودی بر سرک سايه افگنده
است .اين تنگی تقريبا ً  5کيلومتر محسوس است .در چھار کيلومتر ديگر دره نسبتا ً
فراخ است و باز تنگی سخت تری می /ايد که آنرا »بلوله« گويند و اين مشکل
ترين قسمت دره است .تۀ دره تماما ً سنگالخ و صخره ھای بزرگ تنگی را تنگ
تر ساخته است.
عالوه برين دارای نشيب و فرازی ھم است که مخصوصا ً الری ھای باردار را
که از درۀ شکاری ميآيند اذيت ميکند.
چھار کيلومتر بعد يعنی در نقطۀ که از کابل  216کيلومتر و از سر کوتل شبر 22
کيلومتر فاصله دارد ،دو راھی ئی ميآيد که درۀ شکاری را از درۀ باميان و راه
شمال را از راه قديم کوتل ھای »اغربات« و »دندان شکن« و بالخره سرک

موتررو صفحات شمال را از از سرک سراسری مرکزی از طريق باميان جدا
ميسازد.
آب شمبول و بلوله از صفاترين و گواراترين آبھای افغانستان است و اين صفات
را وجود ماھی خالدار ثابت ميسازد .ماھی خالدار که به فرانسوی آن را »ترويت«
کويند ،ماھی ئی است که نسبتا ً خورد و طول آن معموالً از  20و  25سانتی متر
تجاوز نميکند و روی فلس خود خالھای گالبی و سرخ دارد .قرار تحقيقات علمی،
اين ماھی در آب نھايت شفاف و تازه زندگانی ميکند و از گرد گل و حرارت متنفر
است .در دامنه ھای شرقی شبر ،يعنی در آب ھای درۀ غوربند ماھی خالدار قطعا ً
نيست .فقط در آبھای دامنه ھای غربی آن يعنی در آبھای شمبول و بلوله و
رودخانه ھای باميان و پايان تر تا درۀ »اشرف« زندگانی ميتوانند .اين ماھی جلب
نظر سياحين و شوقمندان را زياد نموده و شمبول و بلوله از ين نقطۀ نظر شھرت
زياد دارد و مزيتی است که عالوه بر شاھکاری صنعت و تاريخ باميان سياحن را
بطرف اين دره ميکشد و جلب مينمايد.
از نقطۀ نظر انشعاب درۀ شکاری از باميان تا نقطۀ اخير الذکر  29کيلومتر
فاصله است و سرک بصورت معکوس در امتداد رودخانه کشيده شده که از
مجموع آب ھای درۀ کالو و »ککرک« و »فوالدی« و »آھنگران« تشکيل گرديده
است.
از دو راھی فوق الذکر  17کيلومتر بعدتر سرک از مقابل دھن درۀ »کالو« و
خرابه ھای شھر »ضحاک« ميگذرد .درۀ »کالو« بسيار زيبا و نھايت مھم است و
اھميت آن در ين نھفته است که کابل را از راه »جلريز« و »سرچشمه« و کوتل
»اونی« و »گردن ديوال« و کوتل »حاجی گک« در پای خرابه ھای شھر
ضحاک به درۀ باميان وصل ميکند و تمام اين راه تقريبا ً  135کيلومتر طول دارد
و از راه چاريکار و شبر تقريبا ً  110کيلومتر کوتاه تر ميباشد ولی بعد از کوتل
اونی موتررو نيست.
بھر حال پيش از ينکه موتر در راه باميان باب نشده بود و راه »اغربات« و کوتل
»دندان شکن« برای رفتن مزار شريف پيموده ميشد ،راه »سرچشمه« و »گردن
ديوال« و »کالو« اھميت زياد داشت .حاال ھم از نقطۀ نظر زيبائيھای طبيعی خود
اھميت زياد دارد و ھم فراخ ترين قسمت دره است .دامنه ھای کوه بابا و کوتاھی
راه ميان کابل و باميان فوق العاده مھم است و چون به نقاط مھم تاريخی مانند
شھر ضحاک و باميان منتھی ميشود سياحين کوه گرد ،شوقمندان صيد ماھی
خالدار و عالقمندان به تاريخ و آرت را خواه مخواه جلب ميکند.
در جائی که آب درۀ کالو به آب ھای باميان يک جا ميشود ،فراز پوزۀ کوھی که
به آب ھای ھر دو دره حاکميت دارد و قريبا ً  50متر بصورت عمومی از سطح
آب بلند است ،در قسمت ھای ھمواری و نشيب ھای تند تا قلۀ کوه خرابه ھا و برج
ھای کلفت و ديوار ھای نيمه ويرانۀ شھر ضحاک ديده ميشود و بواسطۀ سرخی

رنگ خاکھای کوه در ميان خطوط آبی جريان رودخانه ھا و صفحۀ الجوردی
آسمان سرخ ميزند.
اوايل بنای اين شھر مستحکم از يادگارھای پيش از اسالم است و اين نظريه عالوه
بر اينکه از روی بعضی مميزات معماری معلوم ميشود ،با کشف بعضی پارچه
ھای ظروف سفالی تائيد ميگردد که تازه بدست آمده و روی آن بقسم تاپۀ مھر
صورت پادشاھی تشخيص ميشود .از واقعات برجستۀ عصر اسالمی آن ھمين قدر
ميدانم که »تموجن« پسر »چغتی« نواسۀ »چنگيز« در اثر مقاومت ھای نيروی
ملی در اينجا کشته شده است.
ھفده کيلومتر ديگر تا باميان مانده است .دره کشاده شده ميرود .کشتزار ھا و
درختان نورس بيد به مالحظه ميرسد .سموچ ھا مخصوصا ً در جدار شمالی دره
بيش از پيش ديده ميشود .رنگ ھا و بريدگی ھای عجيب جدارھای دره جلب نظر
ميکند .اھسته آھسته به آخرين منزل پيش از باميان يعنی »توپچی« ميرسيم.
از درۀ آھنگران از ھمان دامنه ھای پر برف کوه بابا آب بسيار شفافی آمده و به
رود خانۀ باميان يکجا ميشود .باالتر از درۀ »سوماره« مقدار ديگر آب ھای کوه
بابا به رودخانۀ باميان ميريزد .راه از دو سه پوزۀ ديگر گذشته وارد قسمتی ميشود
که دره کسب فراخی ميکند .در جدار شمالی تعداد سموچ ھا زياد ميشود .خرابه
ھای شھر غلغله در افق مقابل مانند مخروطی تشخيص ميگردد .جدار جنوبی درۀ
باميان با درۀ ککرک از بين برداشته ميشود و در عوض از عقب يک سلسله تپه
ھای خاکی تيغۀ سفيد کوه بابا ظاھر شده و با زيبائی و قشنگی که مخصوص آنست
بجانب غرب تا قلۀ »شاخ فوالدی« که يکی از قله ھای بلند اين کوه است ،پيش
ميرود .سرک بفاصلۀ صد متر از پای جدار کبير باميان گذشته در فاصلۀ ميان ھر
دو بت بزرگ بطرف جنوب ميگردد و روی فالتی باال ميشود که در پوزۀ آن
ھوتل باميان تعمير شده است .در ھوتل فرود آمديم و طرف عصر با رفقای
ھمسفر به ديدن قسمتی از آثار تاريخی باميان به معاينۀ بت  35متری و سموچ
ھای مجاور آن رفتيم.

باميان
از روی شرحيکه تا حال راجع به راه ھای قديم و جديد داده شده است ،واضح
است که باميان روی يکی از راه ھای عمدۀ واقع است که صفحات شمال را به
جنوب ھندوکش وصل ميکند .از دھن درۀ غوربند تا اينجا ديده شد که مراکز
بزرگ آبادانی مانند سياه گرد و چھارده ھميشه در قسمت ھای فراخ دره بميان
آمده است .باميان ھم نقطۀ فراخ و فراخترين قسمت دره است و برعالوه امتياز
ديگری که دارد ،جدار بزرگ و صفحۀ بلند عمودی آنست که در اکثر نقاط آسيا
نظر ھيکل تراشان بودائی را بخود جلب نموده است.

باميان از نقطۀ نظر جغرافيای طبيعی در ميان ھندوکش مرکزی و بابا در نقطۀ
افتاده که چھار دره از چھار کنج به آن منتھی ميشود .درۀ عليای باميان در شمال
غرب ،درۀ سفلی باميان در شمال شرق ،درۀ فوالدی در جنوب غرب و درۀ
ککرک در جنوب شرق .دره ھای فوالدی و کالو به دامنه ھای شمالی کوه بابا
منتھی ميشود .درۀ عليای باميان بطرف کوتل »اغربات« رفته و درۀ سفلی دره
ايست که سرک از ان گذشته و شرح آنرا نوشتيم .باميان  2510متر از سطح بحر
بلند است .گندم و جو و باقلی بار ميدھد .ميوه ندارد.
عموما ً اھالی در قلعه ھا در ته و بغل دره ھا زندگانی ميکنند و به زراعت و تربيۀ
حيوانات اشتغال دارند .باميان در روزگار باستان از قافله ھا و کاروان ھائی که
مال التجاره را ميان ھند و چين و روم شرقی انتقال ميداد ،استفاده ھای شايان کرده
و تا روز افتتاح سرک شکاری از پول مسافرين ميان کابل و مزار شريف معمور
بود .حاال از ين راه کناره مانده و احتمال دارد سرک مرکزی آنھم در صورتيکه
ثلث اول آن از کابل به بعد از ين راه پيموده شود ،قسما ً مقام تجارتی آن را اعاده
کند.
باميان اگر عجالتا ً از مفاد عبور و مرور مسافرين متضرر شده است ،اھميت
تاريخی و مقام آنرا از نقطۀ نظر سياحت و توريزم کسی سلب نميتواند و روز
بروز شھرت آن بيشتر در اطراف گيتی پراگنده ميگردد و از ين درک آيندۀ خيلی
مشعشع و درخشان دارد .و آن روز بعيد نيست که ده ھا ھزار نفر به ديدن
نگارستان قلب ھندوکش بيايند زيرا فراموش نبايد کرد که باميان صنم خانه
افغانستان قديم ،بزرگترين مدرسۀ ھيکل تراشی جھان و مجلل ترين معبد آسيای
کھن بود و ھنوز ھم در ديوار ھای سموچ ھای آن بقدر کافی تابلو ھای نفيسی
مانده که صحنه ھای زندگانی دو ھزار و ھزار و پنجصد سال قبل ما را با آب و
رنگ تھذيب قديم جلوه دھد.
عصر سوم اسد است .ھوا گوارا ،مزارع سبز مايل به زردی ،آسمان الجوردی و
آفتاب ديگر از کرانۀ افق غربی از فراز گردنه ھای دور افتادۀ کوه بابا بزرگترين
بساط تاريخی جھان را روشن کرده .نسيم ماليم و فرح بخش که مخصوص
تابستان اين ييالق کوھستانی است از جانب شمال از باالی کوه ھای »غندک«
ميوزد و در تۀ دره خطوط آرام و کج و معوج رودخانه فوالدی در ميان کشتزار
ھا و قلعه ھا دور زده و از پای ويرانه ھای ارگ شھر »غلغله« عبور ميکند .با
رفقای سفر راه طاق ھيکل  35متری را پيش گرفته و با پروگرامی که وضع کرده
بوديم ،اين مجسمه و دستۀ سموچ ھای مربوط و نقش و نگار و اعجاز مھندسی
قديم وطن را معاينه نموديم .آفتاب نشست و ھوا تاريک شده ميرفت ،برگشتيم
دخترکھا و چوپان بچه ھا گوسفندان خود را پيش انداخته و بجانب قلعه ھای خود
ميروند .خاموشی ،خاموشی مطلق حکمفرماست .در دامان افق کھسار ستارۀ شام
و در دامنۀ تپه ھای پيش روی کوه بابا آتش بزرگی معلوم ميشود .غژدی کوچيان
است که فردا بطرف »خم نيل« حرکت خواھند کرد.

باميان» ،فان ين« مأخذ چينی» ،باميکان« منابع پھلوی دو صفحه تاريخ ما است
که ھر کدام آن ھزار سال کامل را در بر ميگيرد .يکی صفحه بودائی و ديگر
صفحۀ اسالمی ،يکی صفحۀ کوشانی و ديگر صفحۀ »شنسبانی« ،يکی صفحه ئی
که با »کنيشکا« آغاز و با پادشاه معاصر »ھيوان تسنگ« زائر چين تمام ميشود و
ديگر صفحه ئی که با ملک فخر الدين مؤسس دودمان غوری باميان شروع و با
جالل الدين منکبرنی خاتمه می پذيرد.
در صفحۀ اول نام کنيشکا و ھوويشکا و پادشاه شکاری نقش است و در صفحه
دوم اسمای ملک فخر الدين ،مسعود و ملک شمس الدين محمد و بھاؤ الدين سام و
جالل الدين علی و اوالد ايشان نگاشته است.
تصاوير اين دو صفحه در دو طرف رودخانۀ باميان در جدار کبير ھيکل ھای
بودا و در ويرانه ھای ارگ شھر غلغله و خرابه ھای »قصر دختر« نقش است.
يک طرف سنگ ھای استوپه غندی مخروطی تشکيل داده و طرف ديگر آجر
ھای مدرسه کوت است .يکطرف مدخل سموچھا سياه ميزند و طرف ديگر
اطاقھای نيمه ويرانه داک و خالی است.
از يک جا نمونه ھای خطوط سانسکريت عصر »کوشان« و »گوپتا« پيدا شده و
از جای ديگر پارچه ھای مکاتيب فارسی قرن  7ھجری بدست آمده است .يک
صفحۀ اين کتاب تاريخ روی پوست نازک درخت تحرير است و صفحۀ ديگر
روی کاغذ ضخيم خانبالغ چين.
باشندگان شھر شاھی در کمر جدار درۀ فوالدی اقامتگاه خود را حفر نموده بودند
و ساکنين دورۀ اسالمی نقطۀ مرتفع را انتخاب نموده و شھر مستحکم با بروج و
حصار بميان آوردند.
در يک صفحه »آريا واسا« مشغول تحرير است و در صفحۀ ديگر »نظامی
عروضی« چشم ديد خود را مينويسد و مقاله اول را شروع نموده.
سموچ نشينان در اوائل قرن نھم مسيحی )قرن دوم ھجری( از ميان رفتند و
باشندگان ارگ ھای مستحکم در اثر خون ريزی ھای چنگيز در قرن  13م) .قرن
 7ھجری( بی خانمان شدند .شھر شاھی از بين رفت .ارگ مستحکم را »مااوبالغ«
يعنی »شھر منحوس« نام نھادند و از خالل واقعات روزگار جز ھمين چند سطر
مختصر از کتاب مذکور باقی نمانده.
شب است .در سالون ھوتل باميان نشسته و با بست کوچک راديوی سفری از
ماورای جدار کبير و خرابه ھای شھر غلغله و ضحاک خبرھای گرد جھان را
يکه يکه می شنويم و به عالم ديگر سير داريم.

ساعتی گذشت پس به باميان آمديم و سلسلۀ سخن ما را به خيال شب ھای تاريخی
اين دره برد که دوی آنرا برای شما رسم ميکنم.
شب اول يکی از شب ھای  1500سال پيش است و شبی است که در پيرامون بت
بزرگ  53متری جشن گرفته اند .بعد از دو قرن کار و فعاليت و زحمت کشی
ھزاران ھيکل تراش و نقاش و رسام ،شاه کوشانی باميان جشن گرفته .از يک بت
تا بت بزرگ ديگر ھزاران مشعل ميسوزد .در ميدان مقابل دو ھيکل بزرگ آتش
ھای بزرگ افروخته اند و ده ھزار روحانی بودائی با جامه ھای رنگارنگ پنبه
ئی و پشمی و سرھای تراشيده بدورادور اتش ھا حلقه بسته اند .طنين آن دره به
دره از »سرخ در« به »فوالدی« ،از »فوالدی« به »ککرک« به دامنه ھای کوه
بابا منعکس است .شاه با دستۀ از راھبھا با البسۀ مزين به زيور و جواھرات از
»شھر شاھی« ،مدخل درۀ فوالدی برآمده و در حاليکه جمعی مشعل داران و
موسيقی نوازان و مغنی ھا دورادور او را گرفته اند ،آھسته آھسته به ھيکل 53
متری نزديک ميشود 500 .تن از دختران جوان در پای بت بزرگ با ھلھله و
خواندن سرود و نوای موسيقی از او استقبال ميکنند .خوشبوئيھا دود کرده اند و
آتش در ھوا زبانه کشيده .به امر شاه راھبين بزرگ پرده از روی طاق مجسمه
برداشتند .زبانه ھای آتش نزديک است که تا سر مجسمه برسد و دستھا و روی
طالئی بودا در روشنی آتش ميدرخشد.
شب ديگر از شب ھای قرن ھفت ھجری است .دامنه ھای آبادی شھر غلغله تا پای
تپه ھای نزديک کوه بابا ،ميان درۀ ککرک و فوالدی منبسط است .شھر در اثر
زحمت کشيھای شاھان شنسبانی به منتھای عظمت رسيده و از ناز و نعيم
برخوردار است .مھندسين و معماران چيره دست غور و غزنه در آبادی و عمران
آن زحمت ھا کشيده اند و مساجد و مدارس آن علمای بزرگ پرورانيده .عمارات
بزرگ و برج ھای بلند ارگ غلغله به محالت و خانه ھای شھر حاکميت دارد.
روشنی مشعل ھا از منفذ ھای قصر در فضای ماحول نفوذ کرده است .پايانتر در
نزديکی »سيد آباد« در »قصر دختر« يعنی حرم سرای شاھی ،حرم جالل الدين
منکبرنی در ناز و نعمت زندگانی دارند.
چنگيز و سپاه خون خوار او شھر ضحاک را محاصره کرده اند و مدافعين رشيد،
»تموجن« نواسۀ خان مغل را به تير بسته و بقتل رسانيده اند .سپاه مغل در منتھای
غيظ و غضب است .چنگيز امر داده است که در شھر آينده ذيروح را از انسان
گرفته تا حيوان زنده نگذارند.
جالل الدين منکبرنی پادشاه نيرومند و دالوری که از ينگونه تھديدات ترس ندارد،
با سران سپاه در ارگ شھر غلغله نشسته و با آرامی خاطر برای جنگ ھای
وحشتناک فردا طرح ريزی ميکند.
شب با رؤيای آن گذشت .پروگرام چھارم اسد اين بود که صبح اول ھيکل 53
متری و سموچھای متصل آنرا ديده و بعد چند کيلومتر در راه کابل پايان شده و در

مدخل درۀ »آھنگران« که قبل برين اسم بردم ،ماھيگيری کنيم و بعد از ظھر
بطرف »بند امير« حرکت نمائيم .به اين ترتيب بزرگترين ھيکل بودا و بزرگترين
مجسمۀ جھان را با سموچھای دوارادور آن و تصاوير رنگۀ سقف طاق بزرگ را
که بعد از تصاوير رنگۀ »اجانتا« و »ميران« قديمترين تابلو ھای ديواری بودائی
دنيا است ،بدقت تماشا کرده بطرف درۀ آھنگران رفتيم.
آھنگران يکی از دره ھای فرعی است که در مقابل قلعه ھای »توپچی« به درۀ
باميان عمود ميباشد .از دھن دره تا کوه بابا تقريبا ٌ  25کيلومتر فاصله است .آب
خيلی سرد و صاف و شفاف از ته دره جاری است .ماھی خالدار زياد دارد.
چون مجاور به شھر ضحاک است ،مردم در داستانھا کاوه آھنگر را باشندۀ اين
دره ميدانند .در اينجا گندم ،جو ،باقلی و تپک و شاخل ميرويد .گندم را در ماه ثور
ميکارند و در آخر اسد درو ميکنند .بسيار تر باقلی و گندم کشت ميشود.
اھالی آن گليم ھای خط دار سياه و سفيد و جوال ميبافند .کان زاک در  6کيلومتری
اين دره واقع است .نزديک به آخر دره بعضی سموچھا و از آن دورتر خرابۀ به
اسم »قلعه کافری« موجود است.
بيش از صد خانه در اين دره اباد است .کوچی ھای دولت زائی ،تره کی،
عمرخيل و مندوزائی از اين دره عبور و مرور دارند .ارتفاع آن از سطح بحر
 2500متر است.
اين ئره ئر زيبائی و مناظر طبيعی نمونه ئی از دره ھای باميان است .سيح بھر
غرضی که به باميان ميرود ،بايد تنھا به معاينۀ آثار تاريخی آن اکتفا نکند.
فوالدی ،ککرک ،سوماره و آھنگران بھترين گردشگاه ھای کھستانی برای اوالد
کوه گرد افغانستان بشمار ميرود.
کنار جريان آب ،زير شاخسار درختان نشته ايم .ماھی بريان و سيخ ھای کباب
دست به دست ميگردد .چشمی خوابيديم .ميرويم بطرف بند امير.

از باميان تا بند امير
سرک از ميان بازار باميان در ته درۀ عليا بطرف غرب پيش ميرود .چند خانۀ
کواللی در سموچ ھای مجاور سرک منزل دارند و ظروف گلی با اشکال ساده و
کالسيک چنديد ھزار ساله از داش برآمده و در مدخل آفتابی سموچ قطار است.
بطرف چپ سرک ،از تيغۀ تپه ھا لکۀ سفيدی در آفتاب برق ميزند .آب ھای آھکی
است که در چندين ھزار سال فوران خود به تدريج تغيير محل داده و پيش رفته و
تپۀ آھکی با قشر فلس مانندی به طول سه صد متر تشکيل داده و باشندگان محلی
آنرا »اژدھای سرخ در« ميخوانند .چندی دورتر نمونۀ کوچک آنرا در درۀ

»شيدان« و تمثال بسيار کوچک تر آن را در غور در »چشمۀ اذان« معاينه
خواھيم کرد.
چون در آنجا اين کيفيت طبقات االرضی تازه در مرحلۀ تشکل است ،باقی
عرايض خود مربوط به اين مسئله را در آن وقت بيان خواھم کرد .درۀ که در آن
سير داريم بطرف شمال مغرب باز است و دره ايست که به پای کوتل »اغربات«
منتھی ميشود و از آنجا راھی بطرف »دندان شکن« رفته و در دامنه ھای شمالی
ھندوکش به »خرم« و »سرباغ« و »کھمرد« واصل ميشود.
در  10کيلومتری بازار باميان سرک از پھلوی چشمۀ آب گوارائی ميگذرد و 5
کيلومتر دورتر سرک بند امير از راه اغربات جدا ميشود و بطرف جنوب غرب
داخل درۀ کوچکتری ميگردد.
در ين شبھۀ نيست که بند امير نزد تمام باشندگان دره ھای کو بابا معروف و
اراضی گرد و نواح آن يکی از چراگاه ھای بزرگ قسمتی از کوچيان ما است
ولی تا ده ،دوازده سال قبل سرک موتررو از باميان به آنجا نرفته بود .در سنه
 1312موتر بيشتر از  25کيلومتر به آن طرف رفته نميتوانست و از اين 25
کيلومتر  15آن ھم عبارت از ھمان راه اغربات بود که ميان راه بندامير و اينجا
مشترک است و به اين حساب از دوراھی ئی که ذکر رفت جز  10کيلومتر که به
پای کوتل »شيدان« ميرسد ،پيشتر رفته نميشد.
بعد از  1312از يکطرف آوازۀ کشيدن سرک کابل-ھرات از بين ھزاره جات و
از جانب ديگر موضوع خود بند امير مورد توجه اوليای امور واقع شده و خطوط
اوليۀ سرک بطرف بندامير کشيده شد .ولی نقايص بسيار و سرباالئی ھای سختی
داشت که موتر ھای تيز رفتار ھم به آسانی به آن باال شده نميتوانست .اين
مشکالت کم کم در سال ھای بعد رفع شده و بعد از سال  1315تردد موتر ميان
باميان و بندامير شروع گرديد.
فاصلۀ بندامير از ھوتل باميان  75کيلومتر است و با رفتار عادی  25کيلومتر در
ساعت ،به سه ساعت طی ميشود و سياحين ميتوانند ھمروزه به بندامير رفته و
شام پس به باميان مراجعت کنند.
درۀ کوچکی که سرک بندامير داخل آن ميشود و از آن در باال متذکر شديم ،در
کيلومتر اول خود تنگ و سنگالخ و عاری از زراعت است .چھار کيلومتر دورتر
دره دو شق ميشود و سرک در درۀ سمت چپ داخل ميگردد .در حاليکه دامان دره
کشاده شده ميرود سرک در خط جنوب غربی پيش ميرود .در ين قسمت بطرف
دست چپ يک سلسله تپه ھای نخودی رنگ و زرنيخی افتاده که به تدريج به تپه
ھای بلند و سياه تماس ميکند و از ين ھا باالتر قله ھای تيز و سفيد کوه بابا
بطرف راست احجار گالبی رنگ با
سرتاسر افق جنوبی را فراگرفته است.
اشکال عجيب و غريبی معلوم ميشود که در فرانسوی به اصطالح طبقات االرض

آنرا »بخاری پريان« گويند .روبرو مقابل سرک يعنی سمت غربی را کوتل
»شيدان« محدود کرده است و  22کيلومتر از باميان فاصله دارد .کوتل شيدان
خاکی و از ين پای تا پای ديگر آن  3کيلومتر بيش نيست و بلند ترين نقطۀ آن
 2900متر ارتفاع دارد و از سطح باميان تقريبا ً  400متر بلند ميباشد.
اينطرف کوتل بواسطۀ نبودن آب جز کمی للمی کاری زراعت نيست ولی قسمت
غربی آن يک قطعۀ سبز است و اين اختالف از سر کوتل خوب تشخيص ميشود.
موتر از کج گردشيھای کوتل بطرف شيدان پايان ميشد و در  26کيلومتری باميان
يعنی تقريبا ً  2کيلومتر از سر کوتل پايان تر اولين قلعه و آبادی کنار راه افتاده از
روی سموچھا و بقايای قلعه ويرانۀ معلوم ميشود که اينجا از قديم مسکون بوده.
روی ھمرفته در دره ھای کوچک شيدان چھار صد خانه است و اھالی بزراعت
گندم و جو و باقلی اشتغال دارند .آب باريکی از مقابل قلعه ميگذرد و ھنگام ذوب
برف ھای کوه بابا اين آب رودخانه بزرگ ساخته در زاويۀ شمال غربی درۀ
کشاده ئی بطرف کوه بابا رفته و راه بند امير خط غربی را تعقيب ميکند .اراضی
سرسبز ،چراگاه ھای خرم ،رمه ھای گاو ،قلعه ھای متفرق ،تپه ھای و باز قله
ھای سفيد و تيز کوه بابا يکی از بھترين مناظر دامان اين کوه با عظمت را ترسيم
ميکند.
به تدريج به پای کوتل ديگری نزديکئميشويم که  30کيلومتر از باميان فاصله دارد
و بنام »شبرتو« مشھور است و  3000متر از سطح بحر ارتفاع دارد و پستی و
بلندی و سردی ھوا فقط جو در دامان آن کشت ميشود و درۀ فراخی بطرف کوه
بابا رفته .زمين شوره زار است و سفيد ميزند و بفاصلۀ  46کيلومتری باميان باز
اراضی قابل زراعت ديده ميشود .از درۀ فوق الذکر خوشگوارترين آب عرض
راه بند امير بشکل جوی بزرگی از کوه بابا سرازير ميشود.
بفاصلۀ  51کيلومتری کوتل سوم می آيد که  3100متر بلند است و آنرا »قرغنه
تو« گويند .در دامنه ھای اين کوتل سرک از يکعده پستی و بلندی ھا گذشته
باالخره از باالی کمری عبور ميکند .در سمت راست آن کمر قبرستانی است که
بنام »قبر افغان« شھرت دارد و احتماالً مزار کوچيھا ميباشد.

خم نيل

از ين حصه به بعد تپه ھا عموما ً سبز و خرم و آب عموما ً در ھر منطقه پيدا
ميشود .روی تپه ھای خاکی و ته گودال ھای ميان آنرا فرش زمردين سبزه ھا و
گياه ھا ھای طبيعی پوشانيده و اين شروع عالقۀ »خم نيل« است که يکی از
چراگاه ھای قبايل کوچی ميباشد .دو يا دونيم ماه سال قبايل خروطی ،اکا خيل،
مندو زی ،تره کی ،عمر خيل ،حسين خيل ،خدرخيل ،تغری و سياه پوش با رمه
ھای گوسفند و شتر و اسپ خود در اينجا آمده و تپه ھای غير مسکون و خاموش

را شور و زندگی می بخشند .مرکز بزرگ اجتماع  56کيلومتر از باميان و 20
کيلومتر از بند امير فاصله دارد.
در امتداد ھر دره که نگاه کنيد حد به حد ،فاصله به فاصله چادر ھای سياه غژدی
ھا روی فرش سبز چراگاه افراشته شده است .رمه ھای گوسفند در دل تپه ھا
ميچرند .کنار خطۀ آب گلۀ شتر آب مينوشد .اسپ ھا بدون زين و لجام شبيه به
اسپ ھای وحشی شيھه ميکشند و از يک تپه به تپۀ ديگر در دوش اند .دود از
دامان غژدی ھا بلند است .جمعی از زنان و دختران با چادر ھای سياه و پيراھن
ھای سرخ به پختن نان و ساختن پنير و قروت مصروف اند .عدۀ کثير اطفال
خورد سال و دخترک ھا در پيرامون غژديھا ديده ميشوند .خم نيل چراگاھی است
بسيار معروف و در سه ماه تابستان پر جمعيت ترين نقطۀ ميان باميان و بند امير
ميباشد .خم نيل نامی است مجازی که آب ھای نيلگون بند امير را در ميان خمی
ترسيم ميکند.
بفاصلۀ  61کيلومتری باميان آخرين سرباالئی ھای عرض راه که ارتفاع بلندترين
نقطۀ آن از  3000متر متجاوز است طی شده و در افق مقابل دورنمای کوه ھای
مجاور بند امير ظاھر ميشود و بطرف شمال غرب خط طوالنی سرخ نخودی
مانند حصار شھر مرموز افسانه ھای ديو و پری بنظر ميخورد و بطرف جنوب و
جنوب غرب قله ھای مسلسل و موازی و تيز و سپيد کو بابا تا جائی که چشم کار
ميکند ادامه دارد و در آخر افق بصورت خط سفيد گونی که ميان برف و غبار
فرق نميشود ناپديد ميگردد.
سرک بطور محسوس پايان ميرود و بفاصله  61کيلومتری دفعتا ً گوشۀ از بند امير
بشکل پارچۀ مثلث نمای الجورد در ميان تپه ھای زرنيخی جلب نظر ميکند.
سرک در دامان تپه ھا دور ميزند و وقت بوقت از گودال ميان دو تپه پارچۀ
بزرگ و بزرگتر بند امير معلوم ميشود .يک کيلومتر بعدتر سرک به ارتفاع 100
متر باالی سطح بند »ھيبت« ميرسد و از اينجا بار اول آسيا ھا ،آبشارھا و يک
حصۀ بزرگ سطح درياچه ھا مدنظر گسترده ميشود.
در ين کيلومتر اخير ،سرک ھمسطح آب شده و موتر از روی آب ھای يک حصۀ
بند که  15 – 10سانتی متر بيشتر عمق ندارد از پای يک سلسله شرشره ھا گذشته
و در حاليکه ترشح قطرات آبھا به سر و صورت ما تماس داشت ساعت  5عصر
در ميدانی مقابل بند »ھيبت« و زيارتگاه توصل نموديم .اين نقطه  75کيلومتر از
باميان و  320کيلومتر از کابل فاصله دارد.

بند امير
يکی از جاھائی که سياحين داخلی و خارجی حتماض بايد ببينند بند امير و درياچه
ھای قشنگ آنست که يکی از عجائب شگفت انگيز قدرتی دنيا است .در کشور

خويش غرايب طبيعی و نقاط حيرت بخش تاريخی زيادی داريم ولی بند امير با
زيبائيھائی که دارد سرآمد تمام آنھا است.
بند امير از نقطه نظر تشکل مختصر تشريحاتی ميخواھد و معاينه اراضی گرد و
نواح و سلسله ھای مرکزی کوه بابا موضوع را تا يک اندازه روشن ميکند .تا
اينجا ھميشه قله ھای کوه بابا را بصفت تيز و بريده بريده معرفی کرده ايم .از ين
نقطۀ نظر »بابا« با »ھندوکش« فرق دارد .به ھمين گونه حين خروج از باميان
تشکل »اژدھای سرخ در« را ھم متذکر شديم و گفتيم که در »شيدان« يعنی سر
راه بند امير ھم از فوران چشمۀ آب آھکی چنين کيفيتی تشکل نموده .قدری دورتر
ميان راه »يک اولنگ« و »دھزنگی« ھم اين وضعيت مشھود است .از ميان يکی
از رودخانه ھای دھزنگی که در موقعش اسم آنرا خواھيم نوشت ،چشمه ئی در
فوران است .از ين چيزھا واضح معلوم ميشود که در ساختمان اراضی دامان کوه
بابا و سلسلۀ خود اين کوه مواد آھکی و کلسيت بمقدار زياد شامل است و آبھائی
که از چشمه سارھا در مرور ھزاران قرن برآمده و ھنوز ھم جابجا به پيمانه ھای
کم و بيش ميبرآيد خيلی آھکی است .آبھای بند امير که تقريبا ً  15کيلومتر باالتر از
محل زيارت موجوده از چشمۀ »کپرک« ميبرآيد ،مواد آھکی زياد دارد.
اين آب در يک وقتی که تاريخ تقريبی آنرا علمای طبقات االرضی )جيولوجی(
معين خواھند کرد ،به پيمانۀ زياد و مانند رودخانۀ خروشان جريان داشته و با
مرور زمانۀ طوالنی احجار آھکی سواحل خود را خورده و سائيده و راھی برای
خود تا قسمتی به طرف غرب و بعد از ان بطرف شمال )صفحات باختر( باز
کرده است .فوران آب چشمۀ مذکور آھسته آھسته از خروش و قوت خود مانده و
انگاه آب در گودالھای عميق بستر رودخانه يا ته دره جابجا شده و از ين تمرکز
آب حد بحد و جنبش خفيف امواج در چندين جا ميان دو ديوار مجرای رودخانۀ
قديم ،سد ھای طبيعی بميان آمده و آھک آب تحت تاثير تابش آفتاب قرن ھا ،طبقه
به طبقه خشک شده و سخت گرديده و بندھا را بميان آورده است.
با اين شرح مختصر که از جنبۀ علمی عاری است ،تا يک درجه علت و اصول
تشکل بندھا و درياچه ھای بند امير را فھميده ميتوانيم .از ين جھت است که آبھای
بند امير نه بصورت يک درياچه و بشکل سطح آب عادی ميباشد بلکه به چندين
درياچه تقسيم شده درياچه ھا مانند رودخانۀ کج و پيچ در بستر عميقی قرار گرفته
و در اکثر نقاط سطح آب از سطح کناره ھای سواحل  20متر پايان تر است .از
ھمين جھت است که ديوارھای سواحل به پيمايش ھندسی عمودی و چنين معلوم
ميشود که معمار به اصول مھندسی با قطار خشت ھای گالبی و سرخ رنگ آنرا
بلند نموده است و در حقيقت ھمان آب آھکی خودش مھندس اينھمه شاھکارھای
شگفت انگيز شده است.
بند امير مانند اکثر مظاھر عجيب قدرتی از خود داستان ھا و افسانه ھای قشنگی
دارد که اکثر آنرا شنيده ايد .ميگويند که پادشاه مقتدری بنام »بربر« از ين عالقه
به دره ھای بابا و ھندوکش و ماورای کوه ھا حکمفرمائی داشت و مرکز سلطنت

او را  40کيلومتر پايان تر که از »يک اولنگ«  20کيلومتر بطرف شمال غرب
باشد ،قرار ميدھند و آنرا »شھر بربر« يا »چھل برج« ميخوانند .آب در اين وقت
سيالبی بود و با جوش و خروش تھديد آميزی از پای حصار و بروج شھر گذشته
دل کوه ھا را پاره ميکرد و شھر بلخ را تھديد مينمود .بربر شاه ھزار غالم خود
را مامور کرده بود که روزمره دم آب را ببندند و مجال ندھند که سر ريزه کند.
آخر به کرامت حضرت شاه واليت مآب ،آب بسته ميشود و ھژده نھر از آن برای
آبياری صفحات خشک باختر کشيده ميشود .نام ھای موجودۀ بندھا بصورت بند
ذوالفقار ،بند پدينه ،بند پنير ،بند ھيبت ،بند غالمان و بند قنبر با ھمين اسطوره
ارتباط دارد.
درياچه ھای بند امير در عريض ترين قسمت خود از دوصد متر تجاوز نميکند
ولی طول آن قراريکه ذکر رفت خيلی زياد است و از  15کيلومتر متجاوز ميباشد.
امروز تقريبا ً يک آسياب آب از چشمه »کپرک« برآمده و ھمين مقدار آب از
سوراخھا و شق ھای بند ھيبت سرريزه نموده آبشارھا و شرشره ھا را تشکيل
ميدھد و ھشت آسياب را در پيرامون پای بند ميگرداند .از سرچشمه گرفته به
ترتيب اول بند ذوالفقار ميآيد و درياچۀ آن از سائرين طوالنی تر است.
بند دوم بند پدينه است که در امتداد بند و کناره ھای سواحل کاسۀ درياچه بته ھا و
اشجار پست بته نما روئيده و درياچه را منظرۀ سبزی داده است .از بند پدينه آب
به بسيار آھستگی سرازير شده داخل بند پنير ميشود .جدار اين بند آنقدر ھا بلند
نيست و آب در آن ايستاده نميشود .آبی که در تۀ کاسۀ درياچه مانده نسبتا ً راکد
است و در اثر حرارت آفتاب و بخار آب مقدار بيشتر آھک از آن جدا شده و
سواحل درياچه را سفيد ساخته و آنرا »پنير« تعبير نموده اند .چون عمق زياد
ندارد رنگ الجوردی تيزی که در ساير درياچه ھا حاکميت دارد در اينجا با ورقۀ
سفيد آھک يکجا شده و حلقۀ سبز قشنگی در گرداگرد درياچه تشکيل داده است.
سپس زيبا ترين بندھا و قشنگ ترين درياچه ھا يعنی »بند ھيبت« می آيد که از
سر تا آخر بيش از چھار کيلومتر طول دارد و خيلی ھا عميق است .جدار ھای
گالبی و دو طرف درياچه بر سطح نيلی آب عمود است و در امتداد خطی که اين
دو صفحۀ الجوردی و گالبی بھم تماس ميکنند ،دو حاشيۀ قشنگ ،يکی سفيد و
ديگری سبز تشکيل شده و آبھای عميق درياچه را در ميان گرفته است.
در پای بند ھيبت که بصورت نيم دايره ئی ميباشد ،ھشت آسياب کوچک در گردش
است .آب از ناوه ھا فرو ميريزد .در ھر گوشه و کنار شرشره ھا و آبشارھا از
ارتفاع  9 – 8متر پايان می آيد .چنين معلوم ميشود که از سطح الجورد دانه ھای
مرواريد بھوا پراگنده ميگردد .اين آبھا فرو ميريزد و از آن درياچۀ ديگری تشکيل
ميشود که امروز نيمه خشک است و آنرا بند قنبر گويند .از ين پايانتر بند غالمان
می آيد که بکلی خشک است .آھک ھای خشکيده و شوره ته درياچه را سفيد
ساخته .سر رسزه ھا آبھای بندھا بصورت جوئی از يک گوشۀ آن گذشته در کج
گردشی ھا ی پايان دره ناپديد ميشود و در نزديکی ھای »يک اولنگ«» ،آب

علی« و »آب سرقول« با آن يکجا شده از پای قصر »بربر شاه« و خرابه ھای
چھل برج بطرف شمال غرب ادامه می يابد و در راه با آبھای دامنه ھای شرقی
»کوه حصار« تا »دھن کاشان« پيش رفته بطرف شمال تغيير سمت ميدھد و »بلخ
آب« از آن تشکيل ميگردد.
من درياچه ھای بند امير را چندين مرتبه در تابش ماه و تأللو ستارگان ،در
روشنائی آفتاب بعد از ظھر ،در سپيدۀ شفق و موقع طلوع و غروب افتاب ديده و
اين »عروس کھسار« را مواقعی تماشا کرده ام که آفتاب و ماه و ستارگان و شفق
و فلق ھر يک مانند مشاطۀ چيره دست ،چھرۀ زيبای او را می آراستند .آفتاب
ھزاران ستارۀ طالئی در پيراھن نيلگون او ميدوخت ،ماه تاجی از دامنه ھای
برليان بر سرش ميگذاشت و جبينش را بوسه ميداد و ستارگان معجر سياھی را که
شب تابستان به او اھدا کرده بود ،از طاق آبی فلک گرفته و از قله ھای کوه آھسته
آھسته بر سرش می افگندند و فلق گونه ھای گالبی و لبان ياقوتی اش را سرخی
ميزد.
ساعت دوی بعد از ظھر است .در پوزۀ سنگالخ حاشيۀ شمال درياچۀ ھيبت ،در
نقطه ئی که چھل متر از سطح آب بلند است ،نسشته ام .نسيم خفيفی ميوزد و
اھتزازی در سطح آب آرام درياچه توليد ميکند .شعاع آفتاب بر صفحۀ زبرجد
خطوط طالئی ميکشد و در جائی که اشعۀ آن بصورت مستقيم اصابت دارد،
مليون ھا نقطۀ کوچک به نظر ميخورد که براق و سفيد مثل ستاره با جنبش امواج
کوچک بھم وصل شده و از ھم می پاشد و صفحۀ الجورد مذاب را شبکۀ متحرک
نقره فرا ميگيرد .در اين وقت يگان جوره کبوتر صحرائی از بريدگيھای جدار
گالبی برخاسته پھلوی ھم پر ميزنند و بسمت نامعلومی پرواز ميکنند .بعضی
مرغکان سفيد مانند شھاب ثاقب در سطح آرام نيلی درياچه بنظر خورده ،خودش
و عکس آن از ھم فرق نميشود .آب از نزديک تر آبی و حاشيۀ نزديک بسواحل
سبز ميزند .گياه ھا و بته ھای آبی با الوان نصواری رنگ و اشکال عجيب برگ
ھای خود مانند تابلوی عجيبی معلوم ميشود و ھزاران ماھی با سينۀ سفيد در آب
غلط زده و در الی بته ھا و اعماق آب ناپديد ميشوند.
شب است» ،بربر شاه« در کنگرۀ قصر »چھل برج« خويش با چھل تن از
دختران ماھروی و مغنی ھا و رقاصه ھا نشسته و ھزار نفر غالمان خود را امر
داده است که از اقصی شرقی کشور از دامنه ھای پامير ،از کوه ھای بدخشان لعل
و الجورد آورده و از آن درياچه ئی برای تفرج او بسازند.
در طرفـة العين ،صخره ھای لعل از »کوه سوخته« بھارک و پارچه ھای عظيم
الجورد از کوه ھای »فرگامو« آورده شده .بحکم شاه ،جدارھای درياچه را از
خشت ھای لعل و ياقوت ساختند و الجورد را آب نموده و در آن سر دادند .در
دامان کوه آتش بزرگ ميسوزد و غالمان زرين کمر از چھل برج تا سواحل
درياچه صف کشيده ،چھل و يک کشتی نقره ئی در کناره ھای سواحل درياچه

قطار است .شاه با دختران سيم تن در زورق ھای کوچک نشسته و باد موکب
شاھی را در ماورای افق خواب و خيال سير ميدھد.
پيشتر خط سير آبھای بند امير را بصورت مختصر شرح داديم و زمانيکه به
»نيک« ،مرکز »يک اولنگ« برسيم مفصل تر از ان و معاونين آن صحبت
خواھيم کرد .اين آبھا باالخره سمت شمالی را پيش گرفته داخل »تنگی دره«
ميشود و بطرف بلخ ميرود .مقصود از اين تذکار عجالتا ً اينست که از بند امير راه
ھای مختلفی بطرف بلخ و مزار شريف و سائر نقاط صفحات باختر رفته که
دانستن منازل عمدۀ آن خالی از دلچسپی نيست .مخصوصا ً از نقطۀ نظر تاريخ به
اينگونه راه ھا اھميت زياد بايد داد زيرا در روزگاران باستان ھمين راه ھای کوتاه
قافله رو بيشتر معمول بوده و قراريکه تجربه ثابت کرده است ،ھميشه آثار حيات
و شواھد زندگانی و عمران و تھذيب قديم در امتداد ھمين گونه راه ھا کشف شده
است.
از روی خاطرات دور افتاده ئی که در داستان ھا موجود است در زمانه ھای
قديم ،ميان بلخ و بند امير ارتباط و رفت و آمد زياد قائم بود .يکی از اين راه ھا در
امتداد آبھای بند امير بشرحيکه داده شده بطرف بلخ ميرفت که از آن حين توصل
به »نيک« بحث خواھيم نمود .راه ديگر ،بسيار کوتاه و مستقيم تر است و راھی
است که باشندگان محلی بند امير برای رفتن به مزار شريف پيش ميگيرند .اين راه
از کنار سواحل درياچۀ »ھيبت« شروع شده و از آن بطرف شمال منحنی شده
ميرود تا به نقطه ئی ميرسد که آنرا »زرتاله« گويند و اين قسمت را اھالی به يک
روز طی ميکنند .اين راه فراز يک سلسله تپه ھا در امتداد خط کوھی رفته که
ً
شماال ،جنوبا ً افتاده است .منزل دوم آن »سربام« نام دارد و روز سوم به »درۀ
صوف« ميرسند و به دو روز ديگر خود را به مزار شريف ميرسانند .ھزاره ھای
بربری خيلی ھا در ين راه رفت و آمد دارند و پياده به پنج روز خود را از بند
امير به مزار شريف ميرسانند.
در عقب ميدان مقابل بند »ھيبت« مسجد و زيارتی است با کمان ھا و گنبدی که
 30سال قبل به پول قل محمد خان ولد مير محمد حسين بيگ وکيل سيغان ساخته
شده است .اگرچه از عمر اين بنای کوچک آنقدر زياد نميگذرد معذالک سبک
عمرانی آن با بند امير ھم اھنگی دارد .در سر دروازه و دو گوشۀ آن چند کتيبه
ايست که مضمون آن را پيان بصورت عين رسم الخط آن نقل ميکنم:
متن کتيبه سر دروازه:
»ھوﷲ تعالی شانه جلعلی« بتاريخ يوم شنبه غرۀ شھر رمضان المبارک ھذاه
السنه  ...سال پلنگ در سنه يکھزار و سه صد و سی دومين ھجری نبوی صلی ﷲ
عليه در عھد سلطنت اعليحضرت سراج الملة والدين امير حبيب ﷲ خان ،خلد ﷲ
ملکه و سلطنة بود ،که عاليجاه قل محمد خان خلف مير محمد حسين بيگ وکيل
الدولۀ سيغانچی بتوفيق حضرت باری بنای اين تعمير باتدبير مسجد شريف و گنبد
عالی و خانھای اطراف و صفحه ھا وغيره آن را نھاده و در سلخ شھر شوال
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«1332
متن کتيبۀ سمت راست دروازه »عمل سيد اسد ﷲ ھراتی استاد قربان سيد ازغر
نجار کابل سنه  1332خان محمد«
متن کتيبۀ سمت چپ دروازه» :به معاونت و سرپرستی شاميرزا حسين خان سکنه
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