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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  
 ۱۹/۰۹/۲۰۲۲ / جغرافیه عزیزهللا کهگدای

 « در قاموس کبیر افغانستانبامیان»ولسوالی های معرفی 

کهمرد یکی از ولسوالی های شمال شرقی والیت بامیان است. این ولسوالی بصورت طبیعی عبارت از درۀ  ولسوالی کهمرد :  

طویلی است که شرقاً وغرباً افتاده است. مهمترین راهی که بامیان را با ایبک والیت سمنگان وصل میکند از کهمرد هم میگذرد.  

میان کهمرد وبامیان سیغان، ومیان کهمرد وایبک ، ودر، رویی، خرم وسارباغ واقعست . نام محالت این نواحی ازگذشته ها به این  

ل همجوار بوده است. مثالً مدر روییبا، مدرموی، خرم وسار ، سیغان وکهمرد، رویی، دوآب و از این  طرف غالباً متشکل ازنام مح

قبیل. نام کهمرد هم دراصل که، گاه بوده است )اصطخری ، المسالک والممالک( و یانزدیکی به مدر که »مدر« گفته شده است که  

ازعنصر صوتی سایشی یعنی » ر« وسقلت ادای آن بدین گونه،  به مرور زمان بنابر وقوع عنصر صوتی بندشی یعنی »د« قبل  

این دو واحد صوتی تعویض شده برای سهولت ادا »کهمدر« شکل کهمرد را به خود گرفته است و اینست وجه تسمیۀ کهمرد یا  

 »کاهمرد «را به خود گرفته است. 

م یکجا شدن هر دو نام »کا « و »مدر« را تائید  فاصلۀ این ناحیه را اصطخری یک منزل گفته است و)حدود العالم ( که بازه 

، یکی در مسیر دو جری »دو دره « واقع است و ثانیاً زیارت خواجه سبز، یک درخت ارچۀ  قریۀ دوشاخ دو وجه دارد   مینماید.

مذکور  بزرگ دارد که دارای دو شاخ میباشد یکی بطرف کوه شرقی ودیگزی به طرف کوه غربی رفته است ازین دو جهت قریۀ  

را دوشاخ نامیده اند. ساکنین ابتدایی که در قریل دوشاخ آمده اند. یکی قوم بیگ بای ودیگری بنام کالنتر، قدامت اولی دارند بعداً  

قوم دراین قریه    ٧قوم میرا سپس قوم گل محمد و بعداً ایشان ها از خواجه های سیغان و قوم آهنگر ازباالی کهمرد آمده که جمعاً  

 . دسکونت دارن 

% اهالی این ولسوالی  ۹۰قریۀ سرگلی یک ناحیۀ سرسبز دارای فضای کامالً گوارا می باشد و قریۀ »بنق « نیز زیبا ودلکش است،   

ساله داردکه برای نخستین بار در    ٥۰۰مصروف زراعت ومالداری اند. بر بنیاد گفته های باشندگان کهمرد زردآلوی ساقی پیشینۀ  

تجلیل میشود . )     برشاه از بخارا به کهمر آورده شده است که جشنوارۀ شگوفۀ زردآلو با برنامه متنوعزمان ظهرالدین محمد با

 دری (  -   دویجه وله

نهر   ۱٨  نام پنچ بندی است میان شهر بامیان و عالقۀ یکاولنگ ، غدیرهای را تشکیل داده وآبهای آن بالخره به : ولسوالی بند امیر 

موسوم اند. به سمت مغرب بند هیبت   بند ذولفقار، بند پنیر، بند هیبت، بند قمبر و بند غالمانبلخ می پیوندند. این بندها به نامهای  

سفیدی   (  مزار  جغرافیایی  قاموس  و  نایل  حسین   ( میدانند  منسوب  »رض«  علی  حضرت  به  آنرا  که  میشود   مشاهده 

 در وجه تسمیه بندامیر چند گونه توجیه وجود دارد: 

این بندها را قرار روایات به حضرت علی »رض« نسبت می دهند، چنانچه نامهای ذولفقار ، قمبر و مزارسفید منسوب است.    -١

 یر یعنی بند امیر المومنین علی»رض« از آنرو بند ام

قرار نوشتۀ »تارن« مؤرخ معروف که گوید درامتداد جادۀ عمومی از باکتریا به اسکندریۀ قفقاز »کاپیسا« به اسمی بر میخوریم    - ٢

ین گونه بندامیر  ترجمه زهما (. بد  –بنام »وبین« واسترابو در زمینه تحقیقاتی کرده، گوید که این همان بند امیر بوده است )تارن  

نخست بند »وبین« بوده که اصالً بند آبین بوده است » بند آبین صفت نسبتی آب « . این وجه تسمیه با وضع طبیعی این بندها  

 . آبین  یا  آبی  است  بندی  هم  و  نطرمیآید  به  ونیلی  آبی  رنگ  نگاه  از  امیر  بند  آبگردان  بندهای  ذاتاً  زیرا  مینماید   موافقت 

م به بامیان آمده است که گذشته از ذکرپیکرهای بودا والوان زرین و زیورها و نقوش آن از آب    ٦٣۰سانگ که درهمچنان هیوان ت  

و هم درنزدیکی بند امیر کوشکی قرار دارد به     صاف و آسمان گون بند امیر نیزسخن رانده است )قاموس جغرافیای افغانستان (

 ت در ارتباط به وجه تسمیۀ بند امیر که اصالً بند آبین بوده است . نام خم نیل و این همه مبین رنگ آبی و آبین اس

نظر دیگری درمورد وجود دارد ولی آن اینست که در زبان آلمانی یکی ازشاخه های زبانهای اندواروپایی که با دری هم ریشه    –  ٣

بانهای اندواروپایی چنین آب بزرگ  یا بحیره میباشد و نیز در روسی شاخه، دیگر ز   است. »میر« به معنی یک قطعه آب بزرگ

ممکن بند امیر همان »بند میر« بوده باشد به معنی بندآب بزرگ که این بند دارای همین     و بحیره را »موریه« گویند. بنابران

 ماهیت نیز است  
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 3تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  اړیکه ټینگه کړئله موږ سره  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده: یادونه

 

ولسوالی والیت بامیان است که دریک موضع تنگ و محصور بین کوه های بلند واقع   ٧ولسوالی پنجاب یکی از  ولسوالی پنجاب: 

  .) افغانستان  جغرافیای  )قاموس  نمایند  می  تالقی  باهم  موضع  این  با  دریا  پنج  دره  ازپنج  مختلف  جهات  از   و 

 ی، تگاب برگ، نرگس، مهروترپس که دریای پنچاب را میسازد، گرفته شده است.  بنابران نام پنجاب ازیکجا شدن دریاهای غرغر

ش جزئی ازوالیت بامیان شد. مرکز این ولسوالی  ۱٣٤٣مرکز منطقۀ دایزنگی قدیم است که به اساس تقسیمات اداری سال     پنجاب

هرات    –اقی میباشد .شاهراه های کابل  هم پنجاب نام دارد وعمارت ولسوالی به صورت قلعۀ مستحکمی بر فراز پوزۀ یک کوه و

وبلخ   جات  هزاره  راه  ودایگندی  – از  بامیان  راه  از  میکنند.    قندهار  عبور  پنجاب   از 

ش برای چهل سال مرکز حکومت کالن دایزنگی بود وحکومت های یکاولنگ، لعل و سرجنگل غور، دایکندی  ۱٣۰۰پنجاب درسال   

ش که بامیان ازحکومت پروان  ۱٣٤۰الت اداری به پنجاب مربوط بوده است ، درسال  و بهسود ازوالیت میدان وردک ازلحاظ تشکی 

 فیسبوک(   –جدا گردید، این ولسوالی تحت ادارۀ والیت بامیان درآمد )معرفی ولسوالی پنجاب 

،نر نیقول  ،درازقول،  باالوپائین  مرکه  ترغی،  مهر،  ترپس،  برگ،  تگاب  پشته،  غرغری،  پنجاب،  های  قریه  گس،  مهمترین 

گهدر،گنداب، اخضرات، خارقول، کرمان وسنگریز می باشند. زبان اکثریت مردم ولسوالی پنجاب دری هزارگی است و اکنون  

کوچی ها در ولسوالی پنجاب رفت و آمد دارند. این ولسوالی با داشتن علفچرها و کوه های مرتفع پوشیده از علف مکان خوبی برای  

و این  های  ازشخصیت  است.  تحصیالت عالی  مالداری  وزیر  سابق  حسنیار  امیرشاه  سید  داکتر  پوهاند  ازمرحوم  میتوان  لسوالی 

پوهنتون کابل افغانستان ویکی از چهره های بزرگ     افغانستان و رئیس  پارلمان  ومرحوم وکیل محمد اکبر نرگس سابق عضو 

 ( پژواک  – ودانشمند سیاسی و اجتماعی هزاره نامبرد. )واحدهای اداری بامیان 

با    :ولسوالی یکاولنگ   با ولسوالی درۀ صوف والیت سمنگان  بامیان،  با مرکز  بامیان است .  این یکی ازولسوالی های والیت 

ست. مرکزولسوالی شهریکاولنگ است. چون بند امیر دراین ولسوالی  ولسوالی پنجاب و ولسوالی بلخاب والیت سرپل هم سرحد ا

واقع است بنابران ساالنه هزاران تن به شمول سیاحان خارجی ازبند امیردیدن می نمایند که عاید خوبی برای مردم محل ودولت  

رد ویکاولنگ به دو بخش اداری،  م ولسوالی حصۀ دوم بامیان را افتتاح ک۹٥میباشد. محمد ظاهر زهیر والی وقت بامیان که سال  

حصۀ اول و دوم یکاولنگ تقسیم شد. مشاهیر ولسوالی یکاولنگ سارنوال تورن جنرال عبدالصمد فایق رئیس عمومی ریاست امنیت  

آزاد   ) دانشنامۀ  برد.  نام  میتوان  ترانسپورت وهوانوردی ومحمد زمان همدرد را  اسبق وزارت    – ملی، غالم علی راسخ معین 

 (یا ویکیپید 

 

شیبر:  ودرموقعیت    ولسوالی  بامیان  والیت  مربوط  است  آن    ۱٧ولسوالی  مرکز  دارد.  قرار  شکاری  دره  دهانۀ  در   کیلومتر 

کالو، جلمش، غندک از مربوطات آنست، سلسله کوه های که ازاین منطقه میگذرد معموالً به دو  شمبل میباشد. قراء شیبر عبارت از  

طرف سرک عمومی واقع و مشهور به سنگ نوشته است. اراضی آن کوهستانی و کوتل شیبر معروف ان است که صعب العبوراست  

 است .  مخصوصاً در موسم زمستان و برفباری زیاد برای عبور و مرورت رافیک دشوار 

در نزدیکی شیبر در»رنگا« ازتوابع غوربند چشمۀ وجود دارد که نزد هندوان بسیار مقدس است، چنانچه اهل هنود همه ساله از  

 ً ) قاموس       دو صد خانوار زندگی میکنند .   دور و نزدیک درموقع معینی آنجا میروند و درآن تن را شست وشو میدهند آنجا تقریبا

 ( . جغرافیای افغانستان 

هیوان     . است  داشته  وجود  بودایی  ازآئین  معبدی  هم  درشیبر  که  میرساند  ناحیه  درآن  بودائی  ازکیش  هایی  نشانه  فوق  بقرار 

میالدی به کابل وکاپیسا آمده است ، وی ازچندین معبد شاهی یا شاه بهار درشمال  ٦٣۲-٦٣۰چینی بودایی که درسالهای     تسانگ

ی از آن پرستشگاه ها یا شاه بهارها درشیبرامروزی بوده باشد که بدین گونه شیبر هم ماخوذ  کابل ذکر کرده است و شاید هم یک

است  شده  شبر  یا  و  شیبر  شبهار،  شابهار  زمان  درتداوم  تدریج  به  شابهار  که  معنی  بدین  بوده.  شاهبهار  کلمه   ازهمان 

پروان  -میدان وردک، شاهراه شیبر  - اه حاجیگکاین ولسوالی بر سرراه سه شاهراه بزرگ استراتیژیکی قرارگرفته است، شاهر 

بیرون وصل کرد، میکند )حدود اربعه ولسوالی شیبر    –وشاهراه درۀ شکاری   به  .    –بغالن که شیبر وبامیان را  فیس بوک ( 

موجودیت »معدن آهن حاجیگک« اهمیت اقتصادی این ولسوالی را برمال میسازد که یکی ازمعادن بزرگ درسطح آسیا محسوب  

ش شناسایی شده  ۱٣٣۹آهن حاجیگک که درسلسله کوه های هندوکش میان بامیان ومیدان وردک واقع است درسال   گردد. معدنمی 
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متر عمق دارد. دراین معدن که یکی از بزرگترین معادن آهن دنیا بشمارمیرود، دو میلیون تن آهن وجود    ٥٥۰کیلومتر طول و  ۱٦و

 . دارد

لسوالی شیبرجاذبه های توریستی، تاریخی وطبیعی نیز وجود دارد . شهرسرخوشک در درۀ غندک  وآثارتاریخی درو    اماکن دیدنی

یک استوپه درخود غندک است، یک قلعۀ تاریخی در درۀ جلمش است، همین طور درتخمه چی عراق هم یک قلعۀ تاریخی است  

سفانه اگر محافظت نشوند درحال تخریب شدن  بامیان می باشد . این آثارتاریخی متأ  -ولخشوم قلعه درمسیر سرک عمومی شیبر

 ( ونابودی هستند ) هفته نامۀ صدای شهروند، ولسوالی شیبر

  یکی از  ولسوالی های والیت بامیان است که درجنوب غرب بامیان قراردارد و  از: ورس یا ورث یکی  ولسوالی َوَرس   

دوم    ۀحص   یولسوالی اشترلی دایکندی، ازطرف شرق با ولسوال  با  دورترین ولسوالی های بامیان است ازطرف غرب

 ست. با ولسوالی ناور والیت غزنی وصل ا  جانب جنوب از والیت میدان وردک ، ازطرف شمال با ولسوالی پنجاب و

ازاین مناطق   سراب اند که هریک  شیوقل، سرخ جوی، چجین، تخت و  ،ازپنج زون »منطقه« تشکیل شده است  ورس 

بسیار زیبای ورس است که ازقریه های متعددی تشکیل یافته است   ۀیک منطق، تخت ورسدارای قریه جات متعددی است

زائرین    درایام سال ده ها هزار   آنجا وجود دارد که   غا در منجمله قریۀ آچه مزار که زیارت بسیار بزرگ به نام شاه سرورآ

اسپ حضرت علی    بزرگان ورس  ۀ،کنارهم می جوشند . به گفت  ، آنجا ازچندین چشمه های جوشان به زیارت آن می آیند  

حضرت  آنجا  این چشمه ها سرازیر شده اند همچنان »کوه شنده« که با اعتقاد بزرگان زمین زده و »رض« پایش را در

است  علی  گذاشته  زمین  در  پاینتر  کرده  جدا  خود  انگشت  با  ازکوه  را  سنگ  بزرگ  پارچۀ  کوه  »رض«  این  روی   .

نقش   شخص نمازخوان مشخص است و  جای دست ، پا وزانوی  فرورفتگی نقش انسانی است که درحال سجده میباشد و

 . تسبیحی که مهره های آن ریخته است معلوم میشود

گی که لباس زمستانی  برک هزار  .اعت پیشه هستندرز  و کوششی    صفا و  و مردمان بسیار بااهالی ورس بیشتر هزاره   

، نمد لیگان نامدار، گلیم ، شال ،خورجین وغیره ازصنایع دستی این  بهترین نوع صنایع دستی مردم ورس است  است

 (دیکی پیدیا  –هاک گیو –ولسوالی بشمار میرود ) ولسوالی ورس 

حیث ولسوالی قبول شده  ه  ش ب۱٣٤۰یکی از ولسوالی های بامیان است که درسال    :  ولسوالی سیغان  ولسوالی سیغان 

جانب   از  شمال به ولسوالی کهمرد و  الن ازطرف غرب به ولسوالی یکاولنگ ، ازاست  که ازطرف شرق به والیت بغ

قریه تشکیل شده است   ٦٤یغان جمعاً از  ساست و    جنوب به ولسوالی شیبر وصل است .مرکز ولسوالی سیغان خداداد خیل

نفوس آن    ش بود که پراگندگی۱٣۹۹نفر درسال    ۲٧۱۰٣. نام قدیم سیغان به سیقان مسمی بود . جمعیت این ولسوالی  

قرخوال، گوشک،    ،، سید بابا: بیانی، خدادادخیلیه های مشهورسیغان عبارت ازراست . قمربع  نفر دریک کیلومتر۱٣

 .، پشتواز، چراغان، غورابچی، جنگلک، سوخته چنار، غوراب وغیره است، آب باال بیگلخواجه گنج

ندم وکچالو نام برد .جوانان ولسوالی  گآن میوه جات ،  زراعت تتولیدا از مشغول بوده و مردم این ولسوالی به زراعت  

مخصوصاً در رشتۀ    ،  دنسپورت سهم به سزایی دار  بامیان دربخش  مختلف کشور مانند کابل، بغالن، بلخ و  طسیغان درنقا

 . بازی میکندا ن است که درتیم ملی فوتبال افغانست » مسیح سیغانی«فوتبالیست آن  فوتبال که مشهورترین

  ش درفدراسیون فوتبال بامیان ثبت و ۱٣۹٣درسال  «اولین بار تیم فتبال ولسوالی سیغان بنام تیم فوتبال » اتفاق سیغان  

 .تیم دیگر ولسوالی سیغان بنام »رادمدران « یاد میشود . یدتر گردسراج

 » پایان « 
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