بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

طالبان تروريست ،انتحارگر و پست طينت ،شيطان و باشندگان ترورستان که
ِ
جز خارجی ملحد و تجاوزگر خارجی چيز دگری نميباشند در زمان اشغال تجاوزگرانه
شان به خاک مقدس افغانستان مجسمه ھای تاريخی بودائی باميان را با وحشت ناکترين
شکل آن ويران نمودند و برای ابد در تاريخ سياسی و فرھنگی افغانستان و جھان نام
جاھالن غير مسلمان را برای خود کمائی نمودند.
جالب است که از قرن ھا بدين سو کسی در افغانستان پيرو دين بودائی نبوده و
از مجسمه ھا و ديگر آثار بودائی و اديان ديگر منحيث آثار تاريخی جھت معلومات
مزيد در روشن ساختن تاريخ تمدن بشر استفاده ميکردند ،اما مالی کور و طالبان کورتر
از او که ھيچ چيزی را به نام تمدن نديده و نمی شناسند اين آثار بزرگ را که
غنيمت بزرگی برای تاريخ بشر بود مانند ديگر کارھا و شاھکارھای
انتحاری از بين بردند.
تا زمانيکه طالبان و طالب سازان مانند مجسمه ھای باميان به ھوا پرآنده نشوند و
از بيخ و بن کنده نشوند ،افغانستان و مردم افغانستان چيزی را بنام آرامی،
ترقی ،پيشرفت و صلح نخواھد ديد.
خوانندۀ عزيز! قسمت اول "رھنمای باميان" جھت معلومات بيشتر تان در مورد باميان تقديم
ميگردد.
داکتر فريار کھزاد
بنياد فرھنگی کھزاد
پژوھشگاه تاريخ و باستان شناسی
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اھميـت باميـان از نظـر جھانگـردی
درۀ زيبا و خوش آب و ھوای باميان که بين رشته ھای جبال ھندوکش و کوه بابا افتاده يکی از نقاط
قشنگ افغانستان است که با شوق گردش و مفکورۀ جھانگردی که خوشبختانه در ين اواخر در ميان
افراد داخلی و خارجی توسعه يافته روز بروز به تعداد بيشتر تماشاکنندگان و سياحان را جلب ميکند.
باميان با نقاط دور و نزديک خود مانند :بند امير ،شھر غلغله ،شھر ضحاک ،شھر سرخشک ،اژدھای
سرخ در ،دره ھای فوالدی ،ککرک ،سوماره ،آھنگران ،کالو خطه ايست بديع که طبيعت در آن
مجموعۀ از شگفتی ھا و زيبائی ھای خويش را گرد ھم جمع کرده است .پيکرھای بلند بودائی که
بزرگترين مجسمه ھای سنگی جھان ميباشند ،طاقھا و معابدی که بصورت سموچ در بدنه کوه به صور
ھندسی نقر شده و نقاشی ھای ظريف ديواری ،باميان را در قلب ھندوکش بشکل نگارستانی در آورده
است که ھنوز ھم با ھمۀ پيش آمدھای روزگار اسباب شگفت بينندگان است .باميان معبر رفت و آمد
کاروان ھای تجارتی ھمانطور که در ظرف ھشت قرن يکی از مجلل ترين کانون ھای بودائی آسيای
ميانه بود ،از نظر مملکت داری ھم قرن ھا مرکزيت محلی داشت و شيرھا و شنسبانی ھا سلسله
پادشاھانی بودند که در ادوار پيش از اسالم و بعد از اسالم از ين درۀ شھير به کل قلمرو تخارستان،
يعنی در بخش بزرگی از دره ھا و جلگه ھای ماحول ھندوکش شرقی حکمفرمائی داشتند.
اين درۀ سرسبز و شاداب با رشته کوه ھای متصل و دره ھای فرعی خود از کوتل »شاتو« ،کوتل
»شبر« و از »اغربات« تا »دوآب ميخ زرين« و از شھر »غلغله« تا »سرخشک« و »درۀ اشرف«
مظھريست از جلوه ھای بديع و حيرت بخش طبيعت که انواع ساختمان ھای طبقات االرضی با رنگ
ھای گوناگون و اشکال مختلف خود در ھر گوشه و کنار ديده ميشوند و برای شاگردان زمين شناسی
بھترين کتاب طبيعی به شمار ميرود.
باميان در آغوش ھندوکش و بابا بھترين پايگاه کوه گردی و زيباترين گردشگاه ييالقی است که با ھوای
سالم و آب ھای گوارا و رودخانه ھای شفاف آن دارای ماھی خالدار و دامنه ھای کوه ھای آن دارای
بز کوھی است .در تۀ دره ھا کبک و در کشتزار ھا کبوتر صحرائی خيل خيل در پرواز است .عالوه
بر ھمه اين مزايا ،باميان برای استراحت و رفع خستگی از نقاط بسيار مساعد اطراف کابل است و
چون بيش از  245کيلومتر از پايتخت فاصله ندارد ،بر تعداد ببيندگان آن روز بروز افزود ميشود و
سياحان خارجی که تا کابل می آيند حتما ً بايد باميان را ببينند زيرا باميان يکی از نقاط بی نظير جھان
است.

مـوقعـيـت جغـرافـيـائی
باميان بطرف غرب کابل ميان دامنه ھای فرعی جنوب ھندوکش و تيغۀ کوه بابا افتاده است .فاصلۀ آن
از پايتخت ،از راه درۀ غوربند که سراسر موتررو است 245 ،کيلومتر و از راه جلريز و سرچشمه و
کوتل اونی و کوتل گردن ديوال )سرچشمه ھيرمند( و کوتل حاجيگک و درۀ کالو و شھر ضحاک )از
اونی تا شھر ضحاک اسپ رو و بقيه راه از کابل تا اونی و از ضحاک تا باميان موتر رو ميباشد( 140
کيلومتر فاصله دارد.
باميان در نقطه دره که پيکر ھای بزرگ بودائی در جدار کبير نقش شده محدود است .ارتفاع باميان
ميان درۀ فوالدی )جنوب غرب( و درۀ سفلی باميان )جناح شرق( سه ھزار متر است .کوه ھای غندک
عقب جدار کبير بطرف شمال در حدود  3500متر و رشته ھای کوه بابا بطرف جنوب  4000متر
ارتفاع دارند .با اينکه باميان سه ھزار متر ارتفاع دارد در حوزه ئی افتاده که نقاط مرتفع دره ھای
عليای فوالدی و ککرک و کوتل شبر آنرا احاطه کرده و باين ترتيب آبھای باميان که مشتمل بر آب
ھای دره ھای مختلف است ھمه در دھن دره شکاری يکجا شده و بعد از اينکه رودخانه اندراب در
حوالی دوشی با آن مخلوط ميشود ،به پلخمری ميرود و بعد از بغالن با رودخانۀ قندوز يکی شده به
رودخانۀ آمو ميريزد.

معبـر کاروان رو
باميان روی معبر کاروانرو قديمی واقع شده و اين ھمان شاخه جنوبی راه معروف ابريشم است که از
بلخ به پشاور )پاراشاپورا( ميرفت و منحيث موقعيت درست در وسط راه اين دو شھر باستانی قرار
گرفته است .اين راه تا پيش از افتتاح سرک شکاری بنام »راه کالن« ياد ميشد و کابل و بگرام
)کاپيسی( را از راه درۀ غوربند ،کوتل شبر ،کوتل اغربات ،سوخته چنار ،دندان شکن به صفحات
شمال وصل ميکرد .در ادوار اسالمی در موقعيکه غزنه مرکز آل ناصر و باميان مقر شنسبانی ھا
بود ،راه مستقيمی ميان اين دو شھر وجود داشت که محتمالً از پای شھر ضحاک و درۀ کالو و کوتل
حاجيگک و گردن ديوال و اونی و وردک به غزنی وصل ميشد .رفت و آمد کاروان ھای بزرگ
تجارتی آسيای ميانه بين ھند و چين و ايران در حيات اقتصادی و مذھبی و ھنری درۀ معروف باميان
اھميت بسزا داشت .زندگانی راھبان بودائی را که حتی در قرن  7به تعداد دو ھزار نفر در آنجا امرار
حيات داشتند بيشتر اعانه و خيرات ھمين تجار و کاروان ھا تامين ميکرد .با اين کاروان ھا زوار و
ھنرمندان از ھند و چين به تعداد زياد وارد شده و در انکشاف امور مذھبی و ھنری اين درۀ شھير بذل
مساعدت ميکردند.

باشنـدگان
اھالی امروزی باميان بيشتر تاجک و قسمتی ھم ھزاره ھای بربری ھستند .تاجک ھا بيشتر در قلعه ھا
زندگانی دارند که مھمترين آن تولواره نام دارد .برخی از ين مردم به روش روزگاران گذشته ھنوز
سموچ نشين ھستند چنانکه در دو منتھا اليه شرق و غرب جدار کبير حتی در جناح غربی بت 53
متری ھمين االن ھم عدۀ در سموچ ھا منزل دارند .ھزاره ھای بربری در دھکدۀ سی آباد در مجاورت

خرابه ھای ارگ شھر غلغله و در برخی از نقاط عليای دره ھا زندگانی ميکنند .برخی از قبايل کوچی
به چراگاه ھای ماحول دور و نزديک دره به ييالق ميروند .در اوائل بھار و اواخر خزان صحنۀ رفت
و آمد قبايل کوچی در عرض راه تماشائی است.

وجه تـسـميـه
باميان در ادبيات پھلوی »بنداھش« به نام »باميکان« ياد شده است .پروفيسور ھاکن با نقل قول از
دانشمندانی چون »ژاک مارکوارت« و»پل پاليو« به اين عقيده است که حرف )ک( در دوره ھای تازه
تر مبدل به )ی( شده و اسم »باميان« تشکل اختيار کرده است .اسم باميان در ماخذ چينی به صور
مختلف تذکار يافته که دوی آن به شکل »فان -ين -نا« و »فان – ين« معروفتر است .صورت تلفظ
ضبط اخير به شکل موجوده نام باميان »بام – ين« نزديکتر است .در ماخذ اسالمی اسم باميان به ھمين
ضبط و تلفظی که االن معمول است ،بسيار ديده شده است.

جدار کبيـر
آنچه باميان را از نظر آئين و ھنر بودائی شھرت بيشتر داده بود و ھنوز ھم مايه استعجاب بينندگان
است پيکر ھای عظيم بودا ،معابد منقوش و چندين ھزار سموچ است که تا امروز شواھد آن باقی مانده
است.اين شواھد با عظمت ھرگز بوجود آمده نميتوانست اگر جدار کبير که از ساختمان ھای طبيعی
طبقات االرضی است وجود نميداشت .مطالعات طبقات االرضی و فوسيل حيوانات متحجره دريائی که
از حوالی بند امير تا دوآب ميخ زرين و دورتر تا تاله و برفک و کرکر به مشاھده رسيده است ،نشان
ميدھد که در دورۀ دوم عمر زمين اين نواحی ھمه زير آب بوده و با عروج ھندوکش و کوه بابا از آب
در عصر سوم ديوار بزرگ طبيعی با صفحات بلند افقی و عمومی ھم تشکل کرده است .پيکرسازان
بوادئی در آسيای مرکزی در چندين جا مثل »اجانتا« در ھند» ،النک من« در ترکستان چين و باميان
در افغانستان از ين ھديه طبيعت استفاده کرده و در صفحات بلند و عريض و طوالنی بدنه دامنه کوه
که از »کنگلومرات« )مخلوط سنگ ريزه و گل فشرده( تشکيل شده است ،پيکرھا و طاق ھا و سموچ
ھای معابد نفيس خويش را نقر کرده اند.

قبل التاريخ
چھـل ستـون
تشکالت طبقات االرضی اولين و قديم ترين عاملی است که باميان و اراضی دور و نزديک آنرا از
»بند امير« گرفته تا »دوآب ميخ زرين« و سلسله کوه بابا وجھه خاصی داده است .بشر قبل التاريخ از
مساعدت طبيعت استفاده نموده و مغاره ھائی برای رھايش خويش کنده است .از روی افزار بسيار
ابتدائی سنگی مربوط به دورۀ قديم حجر که از مغاره »قره کمر« ھيبک )شمال ھندوکش( بدست آمده
معلوم ميشود که در حوالی بين  20و  50ھزار سال قبل مردمانی در دره ھای ھندوکش در مغاره ھا
زندگانی داشتند .مھمترين مغارۀ قبل التاريخ باميان »چھل ستون« نام دارد که به فاصله يک کيلومتری
غرب پيکر  53متری بودا به سمت راست سرکی واقع است که از باميان بطرف اغربات ميرود .اين
مغاره در دھن درۀ کوچک و فرعی ئی افتاده و عبارت از يک سموچ فوق العاده وسيع است که مدخل
آن يکی و داخل آن به داالن ھای عليحده تقسيم شده و ھر داالن را از داالن ديگر يکعده پايه ھا با ستون

ھای سنگی از ھم جدا ميکند .کف مغاره ھنوز از استخوان ھای حيوانات و پر جيره پر است .رفتن به
مغاره و گردش در داالن و رھرو ھای متعدد آن بخصوص تا سمت ھای اخير آسان نيست زيرا ھوا
حبس ميشود و وجود راه بلد محلی و چراغ ھای متعدد و برقی ضروريست.

اجـمال تاريـخی
باميان دو دورۀ تاريخ مشخص دارد .يکی دورۀ قديم پيش از اسالم و ديگر دورۀ اسالمی قرون وسطی
که به ظھور چنگيز و خرابکاری مغل منتھی ميشود.
باميان با موقعيت مھمی که روی معبر کاروان رو قديم داشت و بين بلخ و پشاور در وسط راه شاخه
جنوبی معبر ابريشم واقع شده بود ،در زمانه ھای دور افتادۀ باستان که تعيين حدود آن متعسر است،
جنبش مھاجرت ھا و رفت و آمد کاروان ھای بزرگ مال التجاره را ديده است .اين نقطۀ نسبتا ً فراخ در
دامنه ھای جنوب ھندوکش ايستگاھی بود که کاروان ھائی که از بلخ حرکت ميکرد بعد از طی کوتل
ھای ھندوکش )دندان شکن ،سوخته چنار ،اغربات( طبعا ً در اين جا متوقف ميشد و انسان و حيوان بعد
از استراحت و تجديد قوا و آذوقه به مسافرت خويش ادامه ميدادند.
شبھه ئی نيست که باميان در تاريخ باستان اين مملکت وقتی اھميت پيدا کرد که آئين بودائی شيوع يافت
و ساللۀ کوشان شاھان بزرگ به عروج خود رسيد .بعد از لشکرکشی ھای اسکندر مقدونی در شرق و
مراجعت و وفات او در بابل در فرصتيکه جنرال ھا و حکمرانان يونانی با تجزيه خاک ھای مفتوحه
بين خود در زد و خورد بودند ،سلوسی ھا که خود را وارث اراضی مفتوحۀ فاتح مقدونيه در آسيا می
پنداشتند ،تا کنار سند ،سرحدات شرقی آريانا ،پيش آمده با خاندان موريای ھندی جنگ کردند .در نتيجه
شکست خورده عقب نشستند و با صلحی که بميان آمد قسمت ھای شرق و جنوب غربی آريانا موقتاً
بدست مورياھای ھندی افتاد و بدين وضعيت مدت تقريبا ً  50سال تا وقتی دوام کرد که شاھان يونانو
باختری در بلخ اعالن استقالل نموده و موريا ھا را از درۀ کابل عقب زدند و بنوبۀ خود در ھند پيش
رفتند.
آشوکا نواسۀ چندرا گوپتا موريا در سال  19سلطنت خود که مطابق به  247ق.م .ميشود ،در شھر
»پاتاالپوترا« )پتنه فعلی( محفل مذھبی برای مدت  9ماه تحت رياست عالمی بنام »تيسا« داير نمود و
در آن عالوه بر تنظيم قوانين مذھبی ،بر اعزام يکدسته مبلغين به ممالک ھمجوار ھم تصميم گرفته شد.
مبلغی که بطرف شرق به کشمير و گندھارا اعزام شد» ،مجھان تيکا« نام داشت .عالوه بر او دو نفر
ديگر به نام ھای »دھمارا کيتا« و »مھارا کيتا« بطرف کشور ھای غربی يونانی که آريانا و ممالک
غرب آسيا باشد ،اعزام شدند .قراريکه ھمه ميدانيم اين تبليغات در کشورھای غربی آسيا که در آن
روزگاران تحت سلطه يونانيھای سلوسی بود ،نتيجه نداد و تنھا گندھارا مسير رودخانه کابل که سراسر
واليت مشرقی را آبياری ميکند ،در عصر خود آشوکا آئين جديد را پذيرفت و چنان پذيرفت که برای
ديانت مذکور »ارض موعود« گرديد.
ديانت بودائی در طی دو قرن ق.م .تمام درۀ کابل ،ننگرھار ،لمپاکا )لغمان و کاپيسا( و کوھدامن را
اشغال کرده آھسته آھسته در امتداد معبر بزرگ تجارتی که از لغمان ،تگاب و نجراب ميگذشت،
بطرف قلب ھندوکش در دره ھای بين ھندوکش و بابا پيش ميرفت.

مقارن آغاز عھد مسيحی تحول بزرگی از نظر اداره و مملکت داری در آريانا پديدار شد ،جای يونانی
ھای باختری را کوشانی ھای بزرگ گرفت .سالله جديد مدتی در بلخ و بعد در کاپيسی و پاراشاپورا
يعنی در بگرام و پشاور پايتخت ھای بھاری و زمستانی خود را ساختند و کنيشکا ،کوشانشاه بزرگ،
در آواخر قرن اول و يا نيمه اول قرن دوم در خاک ھای افغانستان امروزی که آنرا »کوشانشھر«
ميگفتند ،به سلطنت رسيد .کوشانشاه کنيشکا در انبساط ديانت بودائی در کوشانشھر ھمان نقشی را
بازی نموده است که »کلوويس« پادشاه فرانک ھا در توسعۀ آئين مسيحيت در اروپای غرب بازی
نموده است.
کوشانی ھا منجمله کنيشکا آزادی عقايد و مذاھب را احترام ميکردند و بدين لحاظ در دورۀ کوشانی
اديان مختلف اعم از آتش پرستی و بودائی و پرستش برخی از ارباب انواع باختر و يونانی ھمه آزاد
بودند .چنانکه کشف آتشکده سرخ کوتل مربوط به عصر کوشانی )قرن دوم م (.عالوه بر مسکوکات
اين نظريه را ثابت ميسازد .کوشانی ھا ،مخصوصا ً کنيشکا ،به دو دين مھم مملکت يکی آتش پرستی و
ديگری بودائی توجه مخصوصی داشت .عالوه بر معابد و استوپه ھای بزرگ و مجللی که در پايتخت
ھای بھاری و زمستانی خويش در بگرام قديم و پشاور ) کاپيسی و پاراشاپورا( ساخته است ،در باميان
نيز اساس اولين استوپه بزرگ را در ھوای آزاد ،در مجاورت پيکر  35متری بودا گذاشت و اکثر
احتماالت داللت ميکند که تراش ھيکل عظيم مذکور ھم در زمان او شروع شده باشد .زاير ھيوان
تسنگ چينی بنای اولين استوپه بزرگ باميان را به يک نفر از پادشاھان قديم مملکت نسبت ميدھد که
دانشمندان باستان شناس فرانسوی اين پادشاه قديمه را عبارت از کنيشکا امپراطور بزرگ کوشانی
ميدانند .عمرانات بودائی باميان از نيمۀ دوم قرن دوم تا قرن  9م .ھفت صد سال کامل دوام کرده است.
وجود جدار بزرگ عمودی موقعيت کنار شاخۀ جنوبی راه ابريشم درست در وسط فاصله بين بلخ و
تاکزيال ،دو عامل بزرگی است که باميان را طرف توجه کوشانيان قرار داد و کار عمرانی از شرق
جدار با تراش ھيکل  35متری و حفر سموچ ھای معابد مربوطۀ آن شروع و بطرف غرب ادامه يافت
تا اينکه در قرن پنج پيکر سازان به طرح و تراش مجسمه بزرگ  53متری شروع کردند .درست يک
و نيم برابر مجسمۀ بزرگ اولی ،ھيکل عظيم ديگری پديد آوردند که تا امروز در جھان از آن بلندتر
و بزرگتر مجسمه ئی ساخته نشده و ھنوز ھم اسباب شگفت بينندگان ميباشد.
تاريخچه باميان از عصر کوشانی ھای بزرگ مخصوصا ً از نيمۀ دوم قرن دوم مسيحی به بعد تا 623
م .که سال عبور ھيوان تسنگ چينی از آن درۀ شھير ميباشد ،روشن نيست .البته مأخذ چينی از  494تا
 623حتی بلندتر تا  725وقت بوقت از آن اسم برده اند و در طی قرن » 5موئيز دوخورن« مؤرخ
ارمنی بنام »باميکان« از آن جا تذکری داده است ولی از ھمۀ اين مأخذ بيش از اسم و آنھم به صورت
مختصر چيز ديگری دست گيری نميکند و تنھا ھمين تذکار اسم نشان ميدھد که اين دره در قلب
ھندوکش ميان دامنه ھای پر برف ھندوکش و بابا به حيث يک کانون مذھبی و يک ايستگاه تجارتی
آنقدر شھرت و اھميت يافته بود که نام آن در چھارگرد افق تا نقاط دور دست چين ھم برسد.
در نيمۀ اول قرن  7مسيحی عبور ھيوان تسنگ از باميان اوضاع اداری و مذھبی و فرھنگی دره را
دفعتا ً روشن ميسازد .به اساس يادداشت ھای او عالقه باميان از شرق به غرب دو ھزار »لی« و از
شمال به جنوب سه صد »لی«) (2انبساط داشت .پايتخت باميان يا شھر شاھی در مدخل درۀ فوالدی
طوری افتاده بود که يک گوشۀ آن به جدار کبير قريب ھيکل  53متری تماس داشت .مردم بيشتر

پوست حيوانات و پارچه ھای پشمی کلفت برک و پوستين و پوستينچه می پوشيدند .رسم الخط شان
ھمان رسم الخط معمول تخارستان بود و زبان ايشان اگر چه از لھجۀ عمومی ساکنين اين واليت کمی
فرق داشت باز ھم در طرز کالم تفاوت زياد ديده نميشد .اھالی از نظر عقيده بيشتر پيرو طريقۀ
»ھينايانا« يعنی »راه کوچک نجات« بودائی بودند .دو مجسمه بزرگ به رنگ طالئی با زيورات در
طاق ھای خود ايستاده بودند .ھيوان تسنگ چنين تصور نموده بود که بت  35متری پارچه پارچه از
چودن ريخته شده و بعد با يکجا کردن پارچه ھای مختلف مجسمۀ بزرگ را بميان آورده اند .عالوه به
اين دو ھيکل استادۀ بودا مجسمه خوابيده او ھم به طول ھزار قدم وجود داشت که امروز از آن اثری
باقی نمانده است .در نيمۀ اول قرن  7ھنوز معبد بودائی آباد و بيش از چندين ھزار پيروان بودائی در
سموچ ھا زندگانی داشتند .پادشاه محلی در باميان حکومت داشت که از مردمان محلی خود دره بوده و
حتما ً يکی از اعقاب ھمان سلسلۀ پادشاھانی بود که مأخذ اوليۀ اسالمی ايشان را به لقب »شير ھای
باميان« ياد کرده و خوشبختانه تصوير يکی از آنھا از درۀ ککرک باميان بدست آمده که در موزۀ کابل
موجود است .حين عبور زاير چينی از باميان سر حلقه علمای بودائی دو نفر بودند موسوم به »آريا
داسا« و »آريا سنا« .ايشان از ھيوان تسنگ استقبال نموده و در جريان مراسم ديدن معابد با شکوه اين
درۀ شھير او را مشايعت مينمودند .ھشتاد و پنج سال بعد از ھيوان تسنگ زاير ديگر چين موسوم به
»ھوی قچه او« که از اھل »کوريا« بود ،از راه بحر به ھند آمده و حين مراجعت به »آسيای مرکزی«
در حوالی  727م .از باميان عبور نمود .مشاراليه از امير باميان و قدرت و جالل او سخن ميراند.
معابد بودائی ھنوز آباد و روحانيون پيروان بودائی به تعداد زياد ديده ميشدند .چون سخن بر سر پادشاه
محلی باميان است و دو نفر زوار چينی )ھيوان تسنگ و ھيوی تچه او( در طی قرون  7و  8م .شاه
محلی مذکور را ديده اند و آوازۀ شھرت دودمان شاھی مذکور به لقب »شيرھای باميان« تا قرن چھارم
ھجری )قرن دھم م (.در آثار مؤرخان عربی ديده ميشود .نظير آنھا امرای محلی ديگر در سائر نقاط
مملکت در جنوب و غرب مثل امرای محلی لغمان و غزنه و جاغوری )شاھان غرجستان( وغيره ھم
وجود داشته اند.
قراريکه در جلد دوم "تاريخ افغانستان") (3در فصل ھای دوازدھم و سيزدھم شرح داده شده است ،در
نيمۀ اول قرن  7م .صفحات شمال ھندوکش بدست خان ھای ترکی دست نشانده »يبغو ھای« توکيوی
غربی بصورت ملوک الطوايفی متمرکز اداره ميشد و نفوذ اداری آنھا عموما ً در تخارستان ،در
صفحات شمال غربی ھندوکش محدود بود .در ين دوره فتور که خان ھای توکيو در شمال ،ساسانی ھا
در غرب نفوذ داشتند و اولی را خاندان »تانگ« ھای چين و دومی را نفوذ عرب و اسالم تھديد
ميکرد ،در جنوب سلسله ھندوکش و در قلب دره ھای صعب العبور يک سلسله امرای محلی
حکمفرمائی مينمودند که ھيوان تسنگ چينی برخی از ايشان را که سر راه مسافرت خود ديده
»کشاترينه« خوانده که عبارت از نجبای نظامی محلی بودند که نيرومندترين مرکز اداری آنھا
»کاپيسی« يعنی بگرام بود و در سائر نقاط مثل باميان ،جاغوری ،لغمان ،غزنه ،ارزگان ،وجيرستان
وغيره امرای محلی داشتند که ميزان قدرت آنھا با وسعت قلمرو تحت نفوذ ايشان فرق ميکرد .اين
امرای محلی جنوب و غرب ھندوکش رويھمرفته از عرق »کوشانو يفتلی« بودند که ھر کدام بنوبه
خود دوره ھای جالل و عظمت خويش را گذرانيده) (4و بقايای نژادی آنھا در کھستانات دشوار گذار
مملکت باقی مانده بودند .بخصوص يفتلی ھا که ھنوز بقايای ايشان در يفتل بدخشان زياد است .در نقاط
ديگر مثل بادغيس ،غرجستان ،باميان ،وجيرستان ،مالستان ،ارزگان ،جاغوری ،غزنه ،گرديز ،صدق
آباد ريزه کوھستان ھم پراگنده شده اند و امارت ھائی برپا نمودند .چنانکه مسکوکات برخی از امرای
ايشان از صدق آباد و کتيبه ھای برخی از پادشاھان آنھا اخيراً از ارزگان کشف شده است.

بدين قرار در تاريخ افغانستان در طی قرون  ،9 ،8 ،7و  10امرای محلی زيادی در گوشه و کنار
مملکت بوده که مإخذ چينی ،عربی ،سانسکريت و فارسی به القاب »کشاتاريه«» ،رتبيل ھا«» ،شار
ھا«» ،شير ھا«» ،تگين ھا«» ،تروکشه ھا« و »خيونی« وغيره از آنھا ياد کرده اند .شيرھای باميان
که اجداد آنھا را زوار چينی در قرن ھای  7و  8ديده اند از ھمين قبيل امرای محلی ھستند که روی
ھمرفته ھمه را از روی نژاد »کوشانو يفتلی« ميخوانيم تا اينکه نوبت به مؤرخان اسالمی ميرسد و
بطور مثال می بينيم که اصطخری در نيمۀ اول قرن چھارم ھجری )اوائل قرن دھم مسيحی( ايشان را
به لقب »شيرھای باميان« ياد ميکند .نکتۀ بسيار دلچسپ اين است که در باميان تصاوير ديواری يکی
از معابد درۀ ککرک باميان تصوير رنگۀ پادشاھی بدست آمده است که حتما ً يکی از ھمين شيرھای
باميان را معرفی ميکند .اين شيرھا قراريکه در تصوير ديده ميشود و با تحقيقاتی که پروفيسور ھاکن
در مسکوکات نموده از خود تاج مخصوص داشتند مرکب از سه ھالل و سه کره که در کاله آنھا ديده
ميشود.
صفحۀ دوم تاريخ باميان دورۀ اسالمی آنست که معموالً آنرا فراموش ميکنند حال آنکه باميان اگر در
عصر پيش از اسالم از نظر مذھبی و ھنری کسب شھرت کرده بود ،در دورۀ اسالم تاريخ خود از
نظر سياست و اداره مرکز دولت مقتدری ميشود .شبھه ئی نيست که دين مقدس اسالم مقارن سال 233
ھجری از طريق ھرات بطرف بلخ و تخارستان و از طريق زرنج بطرف بست ،زمينداور ،رخج و
کابل راه خود را باز کرد و بعد از مقاومت شديد که مدت دو قرن کابل در مقابل سپاه عربی نشان داد،
باالخره يعقوب و عمروليث صفاری راه نشر ديانت فرخندۀ اسالم را در کابل ،مناطق جنوب و شمال و
شمال غرب آن گشاده تر ساخت .يعقوب به شھادت زين االخبار گرديزی در سال  256و به قول تاريخ
سيستان در  258ھجری بطرف باميان رفت و از آنجا رھسپار بلخ شد .يعقوب ليث صفاری در ين سال
حتی با يکی از شيرھای باميان مقابل شده ولی حتی بعد از عبور او مجدداً شاه محلی و پيروان بودائی
ھر طور بوده کماکان به آئين قديم خويش باقی مانده اند.
ابوالعباس احمد معروف به يعقوبی جغرافيه نگار عربی در کتاب خويش موسوم به »البالد« که در
سال  276ھجری )مطابق  889م (.يعنی درست  20سال بعد از عبور يعقوب ليث از باميان نوشته
است ،مينگارد که شھر باميان در کوه ھا واقع شده و اداره آن بدست ملک ثروتمندی است که لقب
»شير« دارد و او را در عصر »منصور« ،خليفۀ عباسی مزاحم ابن بستام مسلمان ساخت و ابو حرب
محمد پسر مزاحم با دختر شير ازدواج کرد .چون منصور خليفه عباسی بين سالھای  136و 148
ھجری قمری خالفت کرده است ،چنين معلوم ميشود که در نيمۀ اول قرن دوم ھجری ملک محلی
باميان مسلمان شده است.
يعقوبی باز مينگارد :سپس وقتيکه فضل ابن يحيی به خراسان رسيد ،حسن پسر ابو حرب محمد را
مأمور حمله به شھر »غوروند«» ،غورند« ساخت و او به ھمراھی چند صاحب منصب ديگر شھر را
گرفت و فضل در مقابل اداره باميان را به او سپرد و ملک آن ناحيت شد و لقب جدش »شير باميان«
را به او اعطا نمود.
ھشتاد سال بعد از تاليف کتاب »البالد« يعقوبی حينی که در سال  356ھجری قمری )در حوالی 978
م (.در زمان سلطنت نوح بن منصور سامانی ،الپتگين و سبکتگين عاليق خويش را از دربار سامانی
کنده و از بلخ عازم باميان ميشوند ،با امير محلی در اينجا مواجه ميشوند که »بدھه« پرست و کافر
است و معلوم ميشود که بعد از کوشش يعقوب ليث صفاری بار اول و صرف مساعی مزاحم ابن بستام

بار دوم باز شير باميان به آئين قديم بودائی برگشته است .متاسفانه »تاريخ آل ناصر« ابو الفضل بيھقی
که شامل قديم ترين قسمت تاريخ آل سبکتگين بود از بين رفته است .محمد عوفی و منھاج السراج
جوزجانی و محمد شبانکاه که در مولفات خويش اقتباساتی از بيھقی نموده اند ،اسمی از امير محلی
باميان نبرده و فقط به تذکار لقب »ملک« اکتفا کرده و او را کافر خوانده اند .اين مأخذ از تصادم ميان
الپتگين و سبکتگين و شير باميان واضح صحبت ميکنند که تفصيل آن چنين است:
"الپتگين عندالورود به حوالی باميان پنجصد سوار به امر سبکتگين داد و او ورا برای مقابله شير
باميان فرستاد و تصادم ميان طرفين در درۀ تنگی صورت گرفت .سبکتگين از جملۀ پنجصد سوار
چھار صد نفر را با خود در عقب مخفی ساخت و صد نفر ديگر را پيش فرستاد و ھدايت داد که تا
حمله نشود حمله نکنند و آنوقت ھم پشت دھند و گريز کنند .ملک باميان به خيال اينکه گروھی از
دزدان آمده اند بر سواران پيش قراول حمله کرد و چون سواران پشت دادند عقب ايشان را گرفت .در
تنگی دره ناگھان سبکتگين با سواران مخفی خود بر آنھا ريخت .چيزی را کشت و بقيه را با امير
باميان اسير کرد .الپتگين اسالم بر ايشان عرضه کرد و مسلمان شدند و آنگاه امارت دره را به ملک
مذکور داده خود راه کابل پيش گرفت".
از روی اين واقعه معلوم ميشود که سلسله شيرھای باميان به کرأت مسلمان شده و باز از فرصت و
انزوای دره ھا وسختی راه ھا استفاده نموده به ديانت بودائی برگشته اند و بدين ترتيب تا نيمۀ دوم قرن
دھم مسيحی ) 356ھجری قمری( ھنوز ھم جمعی از بودائيان و شيری از شيرھای باميان در شھر
شاھی و معابد خويش زندگانی داشتند .شيری که بدست الپتگين مسلمان شده بحيث ملک مسلمان دره به
تخت و تاج خويش باقی ماند .مقارن اين زمان در »کابل« و »زابل« خاندان »الويک« امارت داشتند
و ايشان ھم کافر بودند ولی معلوم نميشود بودائی يا جنی؟ خالصه بعد از ينکه سلطنت آل ناصر در
غزنه تشکيل شد با نيروی محمود دين فرخندۀ اسالم در حصص شرقی و با مساعی مسعود در کھستان
مرکزی منبسط شد.
تا زمانيکه روابط ميان غور و غزنه بر تفوق غزنه بر غور و باز بر صميميت طرفين ادامه داشت،
باميان جزو قلمرو غزنويان بود و بعد از شکست بھرام شاه غزنوی و فتح سلطان عالوالدين جھان
سوز سلطان غوری شخصا ً برای بسط خويش تا باميان آمد و برادر بزرگ خود ملک فخر الدين
مسعود را به حيث ملک باميان و کل تخارستان نصب کرد و خود به فيروز کوه برگشت .از ين تاريخ
به بعد باميان در تاريخ دورۀ اسالمی خويش مرکزيت اداری و سياسی مھمتری پيدا کرد و يک سلسله
ملکان غوری که بعدتر لقب سلطانی ھم احراز ميکنند به عنوان دودمان »شنسبانيه« يا »سالطين
شنسبانيه باميان« بنای مملکت داری را در ين درۀ زيبا ميگذرانند .پس ملک فخر الدين برادر بزرگ
عالوالدين جھانسوز اولين ملک غوری باميان است و او را ميتوان سر سلسله سالطين شنسبانيه باميان
حساب کرد.
ملک فخر الدين مسعود بن حسين قلمرو دولت شنسبانيه باميان را در تمام تخارستان وسعت داد چنانکه
شغنان و بلور و سرخس و بدخشان ھمه در ضبط او درآمدند .در ين وقت از فيروز کوه سلطان غياث
الدين برادرزاده ملک فخر الدين بر غور حکمفرمائی داشت .در بلخ »يلدز« و در ھرات »قماج«
بندگان سنجر حکومت مينمودند .اين دو نفر به خيال حمله بر فيروز کوه افتادند و ملک فخر الدين
بکمک ايشان برآمد و در نتيجه »يلدز« کشته شد و ملک فخر الدين ھم در صف شکست يافتگان قرار
گرفت و معذالک سلطان غياث الدين برغم خويش احترام و وفاداری زياد نشان داد و با تکريم زياد

وسايل مراجعت او را به باميان آمده کرد و کماکان ملک فخر الدين به سلطنت خويش در باميان ادامه
داد .نامبرده تا حوالی  558ھجری قمری حيات بود .دومين پادشاه سلسله شنسبانيه باميان ملک شمس
الدين بن محمود پسر ملک فخر الدين است که با خواھر سلطان غياث الدين و معز الدين موسوم به
»حره جاللی« ازدواج نمود .سلطان غياث الدين او را تشريف فرستاد و اعزاز وافر نمود و بلخ و
چغانيان روخش و جروم و بدخشان و جبال ھمه در تصرف او درآمد .در جنگی که سالطين غور و
غزنی عليه سلطان شاه خوارزمی نمودند و به واليت او و ديار مرو لشکر کشيدند ،سلطان شمس الدين
لشکر باميان را ھم عليه خوارزم شاه فرستاد و ملک بھاؤالدين طغرل که از طرف سنجر بر ھرات
حکومت ميکرد ،منھزم شده به سلطان شاه خوارزمی پيوسته بود بدست لشکر باميان افتاد و کشته شد و
سر او را نزد سلطان غياث الدين فرستادند .در مقابل اين خدمت ملک شمس الدين لقب سلطانی يافت و
چتر سياه که يکی از نشان ھای سلطنت بود ،دريافت نمود .مشاراليه پادشاه عادل بود .در تشويق علما
و ترويج علم و عرفان صرف مساعی زياد نمود و تا حوالی  586ھنوز حيات داشت.
سومين پادشاه سلسله شنسبانی باميان ملک بھاؤ الدين سام نام داشت .مشاراليه پادشاھی بود عادل ،عالم
پرور و نھايت دين دار .ھميشه با علما محشور و مجالست داشت و در جلب علما و دانشمندان در
باميان صرف مساعی زياد نمود .فخر الدين محمد رازی رسالۀ » « به اسم او تاليف کرد و مدت ھا در
ظل رأفت و حمايت او بود .شيخ االسالم ملک العلمآ جالل الدين ورسک در عھد او به منصب شيخ
االسالمی خطۀ بلخ رسيد و موليانا منھاج السراج جوزجانی صاحب طبقات ناصری را از فيروز کوه
به باميان طلب کرد و منصب قضآ مملکت را که مثال آن بقلم »صاحب« وزير دولت شنسبانی باميان
تحرير يافته بود بوی تفويض نمود .جوزجانی کتاب طبقات خويش را بنام ابوالحسن حسام الديم علی
پسر ملک فخر الدين مسعود شاه شنسبانی باميان تاليف کرده است .سلطان بھأالدين مدت  14سال
سلطنت کرد و غير از خاک ھای تخارستان حدود قلمرو سلطنت خويش را به سائر حصص کشور ھم
بسط داد چنانکه منھاج السراج در طبقات مينويسد ..." :فی الجمله بزرگ شاھی بود مملکت او عرض
و بسط گرفت تمام طخارستان و مضافات آن با ممالک ديگر چنانچه از مشرق تا حد کشمير و از
غزنی تا حد ترمذ و بلخ و شمالی تا حد کاشغر و جنوبی تا حد غور و غرجستان جمله خطبه و سکه
بنام او شد".
باميان در عھد او از فيروز کوه و غزنه بيشتر اھميت پيدا کرده و مخصوصا ً بعد از شھادت سلطان
غازی معزالدين محمد سام ھمۀ امرای غور و غزنه به باميان و سلطان بھأ الدين بنظر احترام می
نگريستند و او را به غزنه دعوت کردند ولی در راه در حصۀ »کيدان« به عارضۀ شکم وفات کرد.
چھارمين پادشاه اين دودمان سلطان جالل الدين علی بن سام است .مشاراليه موقعی بر تخت باميان
نشست که اوضاع ميان غور و غزنه و باميان در اثر شھادت سلطان معزالدين غازی و وفات سلطان
بھأوالدين آشفته شده و اتفاق باميان و فيروز کوه برھم خورد .بزرگان قوم برخی طرفدار پسران سلطان
بدوالدين باميانی و بعضی طرفدار سلطان غياث الدين محمود بن محمد فيروزکوھی برادر زادۀ سلطان
معزالدين شدند تا اينکه غزنه ھم ميل بطرف باميان نشان داد و برخی از امرای غوری چون سپھساالر
»خروشتی« و سليمان »شيش« برای جالل الدين و عالوالدين پسران سلطان بھأوالدين به باميان نامه
نوشتند و آنھا را به غزنه دعوت کردند .سلطان جالل الدين برادرش عالوالدين را بر تخت غزنه نشانيد
و خود به باميان برگشت تا تخت و تاج خويش را حفظ کند و به اين طريق باميان و غزنه را متفق بھم
نگھدارند .ميگويند سلطان جالل الدين سام دويست و پنجاه بار شتر مرصع و زر و سيم از غزنه به
باميان آورد .طبقات ناصری از يک حملۀ ديگر سلطان جالل الدين سام به غزنی صحبت ميکند که

علت آن شايد تحريک فيروزکوه و اغوای بعضی امرای غوری بوده باشد .بھر حال در غياب او عمش
سلطان عالوالدين مسعود تخت باميان را تصاحب ميکند و سلطان جالل الدين عندالمراجعه عم خويش
را دستگير ميکند و ميکشد و صاحب وزير پدرش را که شايد در قضيۀ ورود عالوالدين دست داشته
پوست ميکشد .بھر حال جالل الدين ھفت سال سلطنت ميکند و آخر سلطان محمد خوارزمشاه بر وی
تاخته و او را شھيد ميکند و تمام خزاين باميان را که قسمتی از خزاين غزنه ھم بر آن افزوده شده بود
با خود ميبرد .سلطان جالل الدين پادشاه رشيد و مبارزی بود و در ميدان جنگ بيک شصت دو تير می
افگند و ھر دو تير او خطا نميشد و در ھزار درخت غزنی جای تير او در درختی زيارتگاه مردم شده
بود.
بدين طريق ملکان شنسبانيه باميان که لقب سلطان ھم احراز کردند از فخرالدين تا جالل الدين سام از
حوالی  543تا  612در باميان سلطنت کردند و طوريکه پيشتر ديديم باميان در عصر ايشان پايتخت
سلطنت بزرگ و مرکز يک قدرت سياسی بسيار مھمی شده بود که احاطه قلمرو نفوذ پادشاھان آن
يکطرف تا حدود کشمير و جانب ديگر تا دورترين دره ھای بدخشان انبساط يافته بود و بلخ چغانيان و
وخش و غرجستان جزو آن بود و کلمۀ تخارستان با وسيع ترين مفھوم جغرافيائی خود برای آن
خوردی ميکرد .در حقيقت غزنه و فيروزکوه و باميان سه مرکز ثقل ،سه کانون فرھنگ و سه پايتخت
پادشاھان نيرومند و مقتدری بود .در کوھستانات وسطی کشور که شھرت دو نقطه اولی بيشتر نظر
مؤرخان را جلب کرده و باميان را علی العموم شکل فرعی ئی داده اند .اين وضع در دورۀ جالل
غزنه و فيروز کوه صدق ميکند ولی بعد از ينکه غزنه و فيروز کوه عروج خود را می پيمايند نوبت
باميان ميرسد و عصر سلطنت چھار سلطان شنسبانی دورۀ شکوه تاريخ عصر اسالمی باميان است که
مقابلتا ً غزنه و فيروز کوه شکل فرعی پيدا ميکنند.
ملکان يا سالطين شنسبانی باميان بعد از يک قرن سلطنت آخر از دست خوارزمشاھيان منقرض
ميشوند و طوريکه پيشتر ذکر رفت ،محمد خوارزمشاه ،ملک شنسبانی جالل الدين سام را شھيد ميکند
و با افتادن تخارستان به دست خوارزمشاھيان ،باميان ھم جزو قلمرو ايشان ميشود و جالل الدين
منکبرنی باميان را مرکز حکمفرمائی خويش قرار ميدھد و اين وضع ادامه دارد تا اينکه فتنه و طوفان
چنگيزی فراميرسد.
طبقات ناصری جزء چھارم ،تحت عنوان" :حديث گذشتن لشکر چنگيز خان بر جيحون بطرف
خراسان" مينويسد:
"چون خبر فتح سمرقند بدست چنگيز در بلخ بگوش محمد خوارزمشاه رسيد بطرف نيشاپور رفت و
چون چنگيز از برآمدن خوارزمشاه از بلخ خبر شد ،سوده بھادر )سيوتای بھادر( و بھمه نوين )جيه
توبان( دو نفر از سرکردگان مغلی را عقب سلطان محمد خوارزمشاه از سيحون عبور داد .اين دسته ھا
عقب خوارزمشاه تا مازندران رفتند .در ين وقت در خراسان ھمھمه افتاد و بزرگان در استحکام قالع
پرداختند و حصار باميان به امير عمر کردی داده شد.
قراريکه ساير مأخذ تصريح ميکنند ،چنگيز بعد از تسخير بالد ماورالنھر سمرقند و نخشب و ترمذ و
اعزام دسته ئی بطرف خوارزم از جيحون عبور نموده داخل تخارستان ميشود و بلخ گزين کھنترين و
آبادترين شھر ما را ويران ميکند و عدۀ زياد باشندگان آنرا از دم تيغ ميکشد و بعد متوجه طالقان ميشود
و حصار آنرا که معروف به »نقره کوه« بود و بغايت استحکام داشت ،بعد از ھفت ماه محاصره
ميگشايد و آنگاه عازم اندراب ميشود .در ين وقت سلطان جالل الدين منکبرنی مرد رشيدی که در

جالدت و رشادت نظيری نداشت در قالع جنوب ھندوکش در ضحاک و باميان و غزنی و سائر نقاط
تدارک جنگ ميگيرد .احتمال زياد ميرود که چنگيز بعد از آب اندراب از راه درۀ شکاری بطرف
سرخشک و ضحاک و باميان آمده باشد .شبھه ئی نيست که مآخذ از شھر سرخشک و ضحاک و غلغله
اسمی نبرده و طبقات ناصری تحت عنوان "حديث گشاده شدن »ولخ« و طخارستان و قلعه ھای
باميان" بحث کوچکی دارد و »ولخ« را طوری تعريف ميکند که گوئی در کمرھای کوه ،سموچ ھا و
طاق ھا داشته چنانکه گويد که در ميان کمرھای کوه طاقھای سنگ است بسان صفه ھا .در مدت سه
شبانه روز مردم مغل را ميبرد و در آن طاقھا پنھان ميکرد تا چون مردم انبوه بر باالی قلعه برفت.
روز چھارم آن بوقت صبح نعره زدند و تيغ در جماعتی گرفتند که دروازۀ حصار را محافظت
ميکردند تا دروازه را از مردم خالی کردند و لشکر مغل باالی قلعه رفت و تمام مسلمانان را شھيد کرد
و دل از ان مھم فارغ گردانيد و باالی قلعه ولخ ايشان را فرمان شد تا بپای قلعه »فيوار قادس«
آمدند"...
تعيين موقعيت »ولخ« و »فيوار قادس« مطالعۀ بيشتر ميخواھد .خرابه ھای سه حصاری که بنام ھای
موجوده »سرخشک«» ،ضحاک« و »غلغله« در باميان به مفھوم وسيعتر جغرافيائی موجود است ،ھر
سه در پوزه ھای بلند کوه واقع و ھر سه در پيرامون خود سموچ ھا و طاق ھا در سنگ دارند و ھر
سه از نظر سوق الجيشی استحکام زياد داشتند.
بھر حال گفته ميتوانيم که بين چنگيز و سپاه جالل الدين منکبرنی در شھر ضحاک در  35کيلومتری
شرق باميان جنگ سختی درگرفت که در نتيجه »موتی جن« پسر »جغتی« نواسه »چنگيز« در اثر
اصابت تير چرخی ھالک شد .در نتيجه چنگيز قلعه را ويران و اسکان آنرا سراسر ھالک ساخت و از
شدت قھر و غضب قسم ياد کرد که در حصار آينده )بعدی يا دم راه( زنده جانی را امان ندھد .حصار
آينده ھمان شھر غلغله ،پايتخت ساللۀ شنسبانی باميان بود .جالل الدين منکبرنی مردانه مقاومت کرد و
باالخره قراريکه داستان ھای محلی ميگويند در اثر بستن آب اھالی حصار تسليم شدند و چنگيز فرمان
داد که ھيچ کس را اسير نکند و نه تنھا انسان بلکه گربگان و سگان را بکشند و بطون زنان حامله را
بشکافند و ھر فرزندی که صورت بسته باشد ،سرش را از بدن جدا کنند.
چنگيزيان بغرض انتقام »موتی جن« تا توانستند زدند ،کشتند و سوختند و ويران کردند و حصار غلغله
را »مااو باليغ« يعنی »شھر مغضوب« خواندند .اين واقعۀ جانکاه در سال  628بوقوع پيوست .در اثر
حفريات مختصری که در سال  1930در خرابه ھای شھر غلغله صورت گرفت ،يک سلسله مکتوب
ھا بدست آمد که در حوالی ده سال قبل از خرابکاری مغل به فارسی محلی نوشته شده و مطالعه آن از
نظر متون ادبی و تاريخی قبل از فتنه چنگيز در افغانستان بسيار مھم است .ھکذا دروازۀ چوبی منقش
در موزۀ کابل موجود است که از شھر غلغه بدست آمده و در قسمت فوقانی پله ھای آن به خط کوفی
»الملک ﷲ« تحرير ميباشد .بدين ترتيب حصار ھای متين باميان و شھر غلغله و باالحصار آن که
روزی مرکز کل تخارستان و پايتخت دودمان شنسبانی و مقر آخرين پادشاه خوارزمشاھی محسوب
ميشد و يکی از مراکز علم و فرھنگ اسالمی ما در قلب ھندوکش بشمار می آمد ،از صفحه ھستی
محو گرديد و بعد از شھر شاھی مرکز شيرھای باميان عصر بودائی کانون اداره ،دانش و فرھنگ
اسالمی آن درۀ شھير ھم به خاک يکسان شد و بقايای دو صفحۀ تمدن و ھنر بودائی و اسالمی باميان
يکی در مقابل ديگر افتاد .از خالل خاموشی مطلقی که در ين دره بين سالسل جبال بابا و ھندوکش
حکمفرماست ،انعکاس خاطرات گذشته بگوش ميرسد و با يک گردش نگاه به چھار گرد افق  20قرن
تاريخ اين دره بشکل طاق ھای سنگی ،ھيکل ھای عظيم ) 53و  (35متری ،ھزاران سموچ ساده و

منقوش و بروج و ديوارھای نيمه ويرانه جلب نظر ميکند و بقايای مدنيت قرون گذشته اين درۀ دور
افتاده و خاموش ھنوز آنقدر ماھيت دارد که باميان را بحيث يکی از نقاط شگفت انگيز جھان به
جھانيان معرفی کند.

پيـکر  35متـری و سمـوچ ھـای مـجاور آن
ادامه دارد

