ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ
ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ و ﮔﻼب در ﻣﯿﺎن ﭘﻨﺞ روﺳﺘﺎی ﺷﻠﻪ زار ﯾ و دو  ،ﮔﻨﺠﯿﻮن  ،ﭼﻢ ﺑﺴﺘﻮن ﯾﺎ ﭼﻢ ﺑﺴﺘﺎن و ﻗﻠﻌﻪ دز ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺗﺮﯾﻦ روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ روﺳﺘﺎی ﭼﻢ ﺑﺴﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺑﺎﻻی ﻗﻠﻌﻪ ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣ ﺷﻮد.ﯾ از ﻧﺎﻣﻬﺎی ﭘﺮ آوازه و ﻧﺎم
آﺷﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ ﯾﺎ ﮔﻞ و ﮔﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻫﺎﻟ ﻟﯿﺮاوی آن را ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻮﻣﺖ ﻟﯿﺮاوی ﮐﻮه ﺑﻪ رﻫﺒﺮی اﻣﯿﺮ ﻟﯿﺮو ﻣ داﻧﻨﺪ .
ﻧﺎم اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری آﺷﻨﺎﺳﺖ و اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺎرﯾﺨ زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ اﻧﺪک ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ  .ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ ﻧﺎم ﮐﻮﻫ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﺎم ﯾ ﻗﻠﻌﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎی زﺑﺮ دﺳﺖ  ،دﯾﻮاره ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ و
ﺻﻌﺐ اﻟﻌﺒﻮر آن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﺮ ﮐﻮه ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد.دو ﮐﻮه ی ﮐﻪ ﯾ ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻞ و دﯾﺮی ﺑﺎ ﻧﺎم ﮔﻼب اﺳﺖ و ﻫﺮ دو
را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻠﻮ ﻣ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﺑﺎ دره ای از ﻫﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ ؛ در اﺑﺘﺪای ورود ﺑﻪ دره ﺑﺎ دﯾﻮاری ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺪﯾﻤ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ اﻫﺎﻟ دروازه ﭘﯿﺮوز ﻧﺎم دارد  .اﯾﻦ دروازه از ﭼﻨﺎن اﺳﺘﺤﺎﻣ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮد و ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻣ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از
آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﭘﯿﺮوز ﻣ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.ﺑﻌﺪ از ﮔﺬر از دروازه ﭘﯿﺮوز ﺑﻪ اﺷﻔﺘﻬﺎﯾ ﺑﺮﻣ ﺧﻮرﯾﺪ ﮐﻪ در داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ و ﮔﻼب
ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺷﻔﺘﻬﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﮐﻮه ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﯾ راه ورودی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ راﻫ ﮐﻪ ﺣﺘ
دو ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮔﺬر از آن ﻧﺒﻮدﻧﺪ  .در ﻣﯿﺎﻧﻪ اﯾﻦ راه ﮐﻪ ﯾ ﺳﻤﺖ آن دﯾﻮاره ﮐﻮه و ﺳﻤﺖ دﯾﺮ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
زﻫﺮه اﺳﺖ اوﻟﯿﻦ دروازه ﻧﻬﺒﺎﻧ ﻗﺮار دارد .دروازه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر
از اﯾﻦ دروازه و ﻃ ﻣﺴﺎﻓﺘ ﺻﺪﻣﺘﺮی ﺑﻪ ورودی اﺻﻠ ﻗﻠﻌﻪ ﻣ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ورودی دارای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺰرﮔ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺮای
ورود ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن آن ﻋﺒﻮر ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺎ ﻋﺒﻮر از اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻮه ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻞ ﻗﺮار ﻣ ﮔﯿﺮﯾﺪ.داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻮه اﺳﺘﻮار ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ؛ﺑﻪ رواﯾﺘ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ و ﺑﻪ رواﯾﺘ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪی ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﺮاج ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻗﻠﻌﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اوج ﮐﺸﺘﺎر در اﯾﻦ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .

