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همراه با  ،جا بود برداشتهدر آنکه دفتر شدم و برخی از وسایل ام را  هروان ،های دیگر صبحانه را صرف کردهتر از روزصبح وقت

 شدیم. فیض آباد یروانه میدان هوای ،انخشمحیط زیست بد ای غالم نبی سرفراز رییس حفاظتآق

فیض آباد  یوارد میدان هوای (۱ایس – سی –دبلیو )خارجی موسسه  نکابل و مسووال انهمراه با مهمان ،ما یهچرخبال انتقال دهند

و آقای  بیبی نماینده ریاست اقتصادحفوظ الرحمن حمسکتوری مقام والیت،  خدمات ند، با پیوستن مهندس اسامه بصیر رییسگردید

 ، ترک نمودیم.دقیقه فیض آباد را به قصد شهرستان شغنان 9:40یاست کشاورزی، ساعت مجیب مجیدی نماینده ر

های زیبای که ها و کوهکردم، به درهخیزم نگاه میین فیضمبوس سرزو آسمانهای سر به فلک کشیده از دل فضا به کوه هدر میان را

زیر  سرا هاها به سوی دهکدهپوش از بلندای کوهزالل و شفاف سپیدهای چهجوی ی چون:و آبهای کوچک جا گرفته در میان آن دهکده

 افزود.زمین می یشد و به زیبایمی

به  ،دل و جانزیستی فراخوانده اند و به گی را به صلح و همهو جنجالی زند نگرستم که بدون هیچ دغدغهبه مردمان می گاهی از باال

 ورزیدند.مردمان خود عشق می

انگیز و اسرار آمیز شیوه برخورد، وای چه ه جهیل شگفتب مانانم که ناگاه چشمیفریب در حیرت بودهای زیبا و دلظرهبا دیدن آن من

به  ،ی در بلندای کوهیفیروزه کرد. آب صاف و شفافمی وب خودجذننده را مکه هر بی ینوازبا و دل انگیز بود و چه خوب و دلزی

این جهیل یکی از مناطق توریستی  ببین کی زیباست؟( ،نام: )های ای آسمان بلندگفتآبی می گویا به آسمانزد و آسمان چشمک می

 گویند.نیز می "بدر جمال"گاهی به آن جهیل  که رودبه شمار می بدخشان

که زیر دست  تمند بوده اسنشوزیر دا یک نام گویا، های محلی کهگویند، در پهلوی افسانه"بدر جمال" می شیوه را جهیل که چرااین

آهسته اما کرده، ، کار میدر گذشته جای همین جهیل بوده واره به خیر شهر کهو هم کردهگی میهپادشاه ظالم در این سرزمین زند

همراه با اسپ و  مند یعنی "بدر جمال"است که همین وزیر دانش یده و توفانی در آن سر زمین پدید آمدهسته ظلم شاه به اوج خود رسهآ

 نجات داده و بس. اش خود رالوسای

، "بدر" به "ماه تمام" یا "ماه شب چهارده" و واژه توان از دیدن این جهیل کردبه باور من تعبیر دیگر نیز می ،و به غیر از این تعبیر

 ییا کرد. چون زیباتواند این جهیل را ماه شب چهارده زیبا و نیکو معنمی کار رفته است؛ی، در فرهنگ بهو نیکوی یی"جمال" به زیبا

 .های هواپیما به آن نگاه کنینهوزاز بلندای آسمان و به خصوص از ر یاین جهیل دارد آن هم وقت که و قشنگی

م، چه سرسبز و شاداب ردکهای شغنان نگاه میهای چرخبال به دهکدهچهاز کلکین ؛میرسیدمیآهسته آهسته به شهرستان شغنان 

 ند.یدبخششادابی می و د و به زمین سرسبزیشدنسپار میها رههای دهکدهچهها به سوی باغبلندای کوههای کوچک، از دریاچه
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شغنان ما چقدر  تم: درپیما پیاده شدیم، به یکی از دوستان گفشغنان نشست کرد و ما از هوا یهوایامل ما، در میدانچرخبال ح

سخنم را  یی عجیب،. آن دوست با خندهکه حتا در فیض آباد نشده است تساز مدرن و بازسازی با قوت پیش رفت کرده اسوساخت

کمان یک چون رنگینکه در میان  دریا استو این رود خروشان آمو  ن کناره دریا، کشور تاجیکستان استقطع کرد و گفت: عزیزم آ

 .رنگ صف کشیده است

در دو سوی  های را کهکرده اند و چه خانواده «۲تبر تقسیم»ی یک شغنان و یک بدخشان را به گونهخدای من روزگار بدی است! ی

 راسانی و خاک خراسان فرود آوردند!آمو جدا ساخته اند و تبر را بر سر اقوام خ

 ها به جا ماندهی دو ساختمان خرابه از دوران روسیکاخته شده است و س یجغل هایمیدان هوای شغنان افغانستان، از ریگ و سنگ

 ،و دریاو اما در آن کناره آم کوچک در یک دهه اخیر توجه نکرده است. هیچ کسی به این فرودگاه نیز تخریب شده، آن هایکه قسمت

کنی، نگاه می ز، وقتی به این دو کناره آموهای امروبا سیستم عیارمجهز و  های قشنگ و عصری، فرودگاهتمانشهر زیبا با ساخ

در این  «جا!کببین تفاوت ره از کجاست تا به » خیال زمزمه میکنی:زند و بیجوش میت اناخود آگاه آن بیت مشهور حافظ در دل

 ما را به استقبال خوش آمدیدهای ایس( در بدخشان، با واژه –سی  –)دبلیو  والیتی آقای نقیب مصطفوی رییس دفترهنگام بود که 

 اشم ره سپردیم.اشک شهرستان به سوی ،ه شده بودهای که قبأل آمادنشست، چند دقیقه بعد، با سواری موتر

در دو کناره رود پنج دیده  گیریهای چشمتفاوت خورد،ط به تاجیکستان به چشم میمربو هایدهکده گذشتیم،از کنار دریا می وقتی

گی هو این طرف دریا زند گی آسوده عامههزند ، آن طرف آموسرک اسفالت دارد و این کنار دریا سرک خامه دریا آن کنار شد،می

 سراسر مشکالت و رنج را در پی دارد. ،عامه

است که در بدخشان تاجیکستان، توسط  لعل مشهور جا معدنمان خورد، گفتند آنکاری شده چشماندر مسیر راه به کوه شکاف و کندن

اما متاسفانه چند سال پیش نسبت جنگ که  ،و اما در این کنار دریا شاخه دیگر همین معدن لعل وجود دارد شوددولت استخراج می

استخراج آن متوقف شود، لعل بدخشان یکی  سبب آن شد تا کار شده و نفر کشته چند ،گرفت ج لعل صورتبر سر استخرا ،میان مافیا

ارمغان نداشته بها جز دردسر به بدخشان چیز دیگر های قیمتتابی دارد، اما این سنگهای است که قیمت آفسنگترین از مشهور

 است.

غاران در  دهکده یگ و زیباینزار قنشمرغ ذشته بود، بر کنارچاشت نیز گ ریخت،گی از سر و صورت ما می، خستههمیان رادر 

، به جواب بودکه در عقب موتر آماده  ت و آب معدنییم، با نوشآبه، بسکها را توقف داد استراحت کردموتر ،کنار آمو دریا بود

داوود پژمان  شد دهکده هنرمند عزیز و دوست گرامی امگفته می، )از بهشت خدا بود ییزیبا که تکه زارم و در آن چمنیتگی رفگرسنه

 ی آرامیدیم.یلحظه (است
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های چون: دهکده ن، درمارخت، توبینک، مربوط شهرستان شغنان ورااهای چون: خوست، چوگان تراشان، شما از کنار دهکده

آمدیم به شهر کوچک  ،دیو، ولیچ، رخ درو، سرجنگل، داروند و صیاد گذشتهباغ، زیچ، انداج، ریشوک سنگ، گلچبداربان، دشت، 

بود جا به در این مسیر که های خوبی توریستیخانه، یکی از مهمانلوومارکوپ -پامیر  خانهدر مهمان و شدگفته می ۳مرکز اشکاشمکه 

تراشان" کند، مانند واژه "چوگانمیهای گذشته وصل ما را به داشته هاوردم که هر کدام از این نامها را آبرای این نام دهکده جا شدیم.

جا به های که در اینند" و "صیاد" و دیگر نامهای "داروکند یا هم واژهکهن وصل می یوچوگان" در آریانابه بازی "گوی را که ما

 کار رفته است.

، این شهر کوچک های شفاف و الجوردینهای سر به فلک و دریاچهی کوهازیبا و سرسبزی است، دار مرکز شهرستان اشکاشم جای

 ش قرار گرفته است.اکه در میاندارد  ییو بازار کوچک چهار سرکه باشددر یک تپه نسبتآ بلند میو بندری 

، قرار گرفتیم "لوومارکوپ"پامیر ول مهمان خانه مد، مسونوازی خوبی آقای صبردیم که مورد مهمان در مرکز اشکاشم به سر شب را

در  گرفت.مشکالت توریزم را در بر میآن  بخش عمده که یک گرفت یی با مقامات ولسوالی اشکاشم صورتو فردا آن روز جلسه

فرقی  ،ز مقاماتیکی اکه حتا  ییهبه انداز در این مناطق مشکالت وجود داشته است؛  ،این جلسه دانستم که چقدر در بخش توریزم

مدیریت  به نام  ،در دفتر ما یک مدیریت وجود دارد :گفتمی خیال،بی ست؛ اوندا" را نمیمریزترو"و  "توریزم"های ان واژهمی

خواستم بگویم، پس چرا این تروریستان را تا ثبت کردن ند ثبت کنیم، مییآاز خارج می که هایو ما مجبور استیم، تروریست !وریزمرت

 فراوانفرق های "توریست" و "تروریست" ندم که میان واژهااش فهمپس از جلسه برای ییاما چنین نگفتم و به گونه ،کنیدزندانی نمی

 تشریح کردم.اش برایگی آن را و چگونه است

 

خارجی در بازار  گردانانار و مصاحبه با شماری از جهشهرستان و دید دولتی با کارمندان وگذار در شهر و دیدارما بعد از گشت

در  به سوی شهرستان واخان حرکت کردیم. کارمند بنیاد آغاخان، نظر فرهاد،ن آقای گلپیوست با و شانو پرسیدن مشکالت اشکاشم

آن  گی سرشارهساز و زندوتنگ کرد، نه تنها که ساختمقایسه دو طرف دریا آمو ما را دلباز هم  ،میرسیداشکاشم  نزدیک فرودگاه

با مشترکات فراوان بوده همه از یک تبار  ندادیگر زیسته ها در کنار همفرهنگ که سالن و همزبا، بل جدای یک ملت همطرف آمو

خراسان  م مان کردند. وقتی مهتابیستبر تق خواهی به اصطالح معروف:های نا به خردگرانه و زیادهسیاست با مردانهاند، چه ناجوان

 کردم:خیال زیر لب زمزمه میدیدم، بیمیرا پارچه پارچه 

 خوردتا تبر بر سر تقسیم نیاکان می

 خوردمهتاب خراسان مینجر تازه بهخ

 ۴خوردهتاب خراسان میمخنجر تازه به
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 گردان وجهاندارد که با جدا شدن از جاده عمومی  ترروفرعی و غیر مو سرک جایم، اینرسید «قاضیده»نگذشت که به دهکده  یدیر

 رساند.به بلندترین قله افغانستان، یعنی کوه "نوشاخ" می را نوردانکوه

اهده های بسته و یکی دو تا باز مشان رسیدیم، شهر کوچکی را با دکانخندود مرکز شهرستان واخچند ساعت طول کشید، به بعدأ 

ه اند و ما را به دیاز مردم در سرک صف کشاش و شماری دار واخان با کارمندان اداریک فرمانکردیم، در پایان این شهر کوچ

دار واخان با مدیر بخش کشاورزیفرمان ها، آقای نصرت هللا نایلگزاری از آنو سپاس بعد از دست دادن با مردم ل نشستند، استقبا

 و به راه خود دل بستیم. هاش با ما پیوست

چتری باال سرک را  چون قامت افراخته بودند و سرک  در دو طرفیبا و قشنگی بود که زدرختان  ،قلعه پنجه - در میان راه خندود

های از ، قسمتداشتم، در سفری به پاکستان ها پیشخوردار بود، من سالی خاصی برسبز در آورده بودند که از زیبایگونه آسمانبه

چنان زیبا بودند که در تصویر  سبزچون عروسان جامه ،گونه دیده بودم، ولی این درختان قلعه پنجهتورخم را همین -سرک جالل آباد 

 گنجد.و نبشته نمی

خان، های چون: فتور، وژدراغ، قاضیده، ورک، کشنیهای چون: آهنگر ده، تریب، خرمنی، سخچه، مربوط اشکاشم و دهکدهما دهکده

مرغ، پکوی و پک مربوط دود، ایزک، ایشیش، یمیت، خنگگند، ورگند پایان، ورگند باال، پخورباال، ورپ، دگرین، شاخورپاییش

مردم  ل رهبر مذهبییعاخانه شاه اسم: به مهمانقلعه پنجه رسیدیم، برای ما میزبانان گفتند نماز عصر بهواخان، را پشت سر گذاشته، 

سبت به این مرد تصویر ذهنم ن، در ولی از نزدیک ایشان را ندیده بودم ،آشنا بودم اسماعل شاه رویم، من از گذشته با ناممی واخان

و  همرد چاق با شکم برآمد با چرمه بافته شده است، های آنی که قسمتبا چکمن پامیر یمرد این گونه: ترسیم شده بود، عجیبی

اخالق برخورد و خوشخوش الغر اندام، فروتن، ل را به معرفی گرفتند آن گونه نبود، مردیعاغرورناک. اما وقتی برای ما شاه اسم

و ما  دبوسیدندستان شاه را می ،شده بودندهمراه  این سفر از اشکاشمسخت به استقبال گرفت و شماری از کسانی که با ما در را  که ما

 کردیم.ه میها را نظاراین صحنه مثل یک چیز جالب

 این مسیر است و شبانه گردشگرانی های توریستگاهخانه شاه که یکی از اقامتها مان را در مهمانچمدان قولی به به همین گونه بنأ

درازی را ه، با وجود که راندما را به استقبال نشست ،جا کردیم و با تعارف چای تازه و خوش آمدیدند، جا بهزنجا سر میزیادی به این

دور و نزدیک در رفتیم، از قلعه پنجه  جای تاریخی به دیدن جابارید، همه یکگی میده بودیم و از سر و صورت ما خستهکر یسپر

 تاریخی و توریزم های آبداتبخش این قلعه یکی از آبدات تاریخی استان بدخشان است که در یده و خوانده بودم،شن مورد این آبده

 باشد.راجستر میریاست فرهنگ ثبت و 

 

 قسمت دوم:
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، راه ابریشم نیز قرار مشاهداتاز  گذشته است. های زیادیاز آن سال ،شودکه دیده می باالی یک تپه قرار گرفته و چنان راین قلعه د

 سرایان وتواند در گذشته جای برای کاروانمی ،که یک قلعه میری باشداین قلعه پیش از آن و هگذشتمی پنجه قلعه روزگاری از کنار

 آمده است. ها به یک قلعه جنگی در، اما در زمان حکومت میربازرگانان باشد

شد داری مینگه یدر زیارت و نقش پنج پنجه باالی آن حک شده بودونام این قلعه از تخته سنگی که  است پنجیر دریادر کنا پنجه قلعه

نشان  شد،نموده است. گفته می ، خود نیز از این سنگ یاد"۵نه  زمانیبدخشان در آی"ابراهیم بامیانی در کتاب  گرفته شده است،الهام 

 اش خبری نیست،در جای اصلی سنگاما در حال حاضر از این تختهشده است.  یاد آور حضرت علی باالی آن حک شده بود،پنجه 

 آورگونه سرسامهحفریاتی نیز در این قلعه ب کاری وت حامد کرزی کندنیعنی در زمان حکوم های پسین،شود در سالچنان که دیده می

جا نمانده هب ی از آنیساخته بودند که هر چند ویرانه رارگاهنظامیان کشور نیز قدر یک قسمت بلندی آن برخی از  رخ داده است و

 است.

بعد از وقت آن به دیدن خانه چوبی  بود، های مردمیپامیر، موسسات خارجی و نهاد - با اعضای انجمن واخان روز جلسهفردای آن

ثبت  ،است که در ریاست اطالعات وفرهنگمحمد ظاهرشاه رفتیم، خانه چوبی محمد ظاهرشاه نیز یکی از آن آبدات تاریخی بدخشان 

ی خشت وسنگ احاطه شده و درختان باغ چون جنگلی مترغ کالن که اطراف آن با دیوار نیماین خانه چوبی دریک با باشد.می

دهلیز،  ،اقه در وسط همین باغ قرار گرفته، این خانه دارای چند اتاست، خانساخته رمشکل اند که دیدن اطراف آن را بسیادرآمده

 بین رفته است. آن از هایقسمت و د که در حال حاضر خراب گردیدهکشی دارصفه و گرمابه مجهز با نل

اساسی  صورتهغاخان ببنیاد آشهرستان اشکاشم وجود دارد که چند سال قبل  به همکاری مالی  مانند این خانه، خانه چوبی دیگر در

دولت هتنها کدام فایده ای بهن خانه را در اختیار خود قرار داده است و در حال حاضر ناما متاسفانه پولیس سرحدی ای ،ترمیم گردید

 روان است. نیز طرف تخریب شدنهندارد بل این آبده تاریخی ب

ز سیاحت ا گاهی گشت و ها،با نهاددید و وادید  هایدر جلسه گاهی چند روز این در قلعه پنجه آرامیدیم، گونه چند روز درنیبه هم

 بردیم. ها به سرسارزار چشمهسبزه دریا و کنار

 
کردم، در این  وگوگفت ایتالیا آمده بودند دیدار و های امریکا، اتریش واز کشورگردان خارجی که در این مدت نیز با شماری از جهان

ها چگونه است آن رفته اند، افغانستان از دیدافتاد، به کدام مناطق واخان شان اتفاق میدیدارها بیشتراز مشکالت که در این مسیر برای

 پرسیدم که نظریات گوناگون داشتند. ؟توریزم چیست وضعیت های شان برای بهبودو پیشنهاد

اما برای مقامات که  ،مرفتیباید می ،موتر روی واخان است غیل که آخرین نقطهورقرار بود فردای آن روز به سرحد بروز اخیر که 

های نزدیک به سرحد بروغیل دیده یک سولر در یکی از دهکده مردی پاکستانی با یک بطری و ل خبر دادند،یاعشاه اسم با ما بودند و

به قلعه پنجه آوردند، با  روزشام آنآن فرد بازداشت شده را  برای ما احوال دادند که ، مقامات امنیتیهابعد از تالش شده است.
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داند، اما وقتی پشتو را می اردو و قیافه عجیبی بود، اوگفت: ، آدم بارفتیم آن مرد ه دیدنب دوستان همسفر فرماندار شهرستان و

های آدم عجیب با رفتارها و برخورد بود، خوردهنهولی نامه داشت اما تاپه دخگذر ندانست، به پشتو صحبت کردند،همکاران ما با او 

، ما هم از قرارگاه امنیتی بیرون شدیم و یک شب اشکاشم شهرستان سرحدیکندک به  او انتقال. بعد از رسیدبه نظر می ترعجیب

 های سیاسی، تاریخی و فرهنگی در قلعه پنجه به سر بردیم.بحث ها،خاطره ها،دیگر با قصه

سید  آقای ادری وکیل شورای والیتی وق یل حرکت کردیم، آقای طلب الدینغوگاهی به سوی سرحد برروز همه با هم صبحفردای آن

 پامیر با ما همراه شدند. - ل انجمن واخانومسو ،الدین رحیم

لست از مناطق توریستی و  ام« ۶یکب»من که در  ،بینیمهای این مسیر را بزیبایی های تازه وتازه نفس بودیم تا شگفت خیلی در راه

 آمد آنرو می پیش تا برخی از جاهای که در این مسیر ، از جیب بیک کشیدمهای آب گرم واخان را از دفتر با خود آورده بودمچشمه

 نیم.را بب

چنان جنگل زیبا و انبوه از  گذشت،می شان درآمده ودر میان های کوچکدریاچهشکل ههای انبوه که آمو بدر میان راه به جنگل

 کند.درختان است که هر بیننده را دل باخته خود می

گیری محل چوچه ها وماهی خانه گان،النه پرنده هابرای ما معلومات داد که در این جنگل ان،بدخش آقای سرفراز رییس محیط زیست

در  شود،چنان گفته میهم و باشدگان جهان میشود یکی از کمیاب ترین پرندهبه شمول بلبل نی یا چکاوک که گفته می گان استهپرند

 موجود است. نیز یوحش ها برخی از  حیواناتاین جنگل

گرچ است، این آبشار یکی از شود آبشار آبآمدیم که گفته می مانندیها گذشتیم و به کنار آبشار عروسما آهسته آهسته از کنار جنگل

با دیدن این آبشار به  ،های مروارید استآب زالل آن چون دانه ریزد وهای زیبای بدخشان است که در سه مرحله به زمین میآبشار

 لیل هللا خلیلی افتادم.گی استاد خههای زندآخرین روز ی ازیطرهیاد خا

سوخت می داغ در زمان مریضی خود در پشاور پاکستان که در تب ،دار کشورنام یلی شاعر و نویسندهلاستاد خلیل هللا خ گویند:می

م تکرار و ه ند، بازداش میاورهای زالل بدخشان بیاورید، وقتی هر گونه آب پاک از هر کجا برایگفت: آب از چشمهناخودآگاه می

آفرین این گونه جان به جان های زالل بدخشان بیاورید واز چشمههای زالل بدخشان بیاورید. آب چشمهگفت: آب از کنان میشکوه

 تسلیم کرد.
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پوش به سفر خود ادامه دادیم. ما ارید مرو قامت وتماشای آن عروس بلند وبعد از دیدن م و فلم گرفتی همکارانم از آبشارعکس و من و

کردیم که میپای نگاه های بلندآبیاز داخل موتر به مرغ رسیدیم. بسیار درخت گذشته به تاالب پتوخ های انبوه واز هم از کنار جنگلب

ایان شدیم، آن همه کردند، من از راننده خواستم که توقف کند و همه پوگذار مییرون آن تاالب گشتب درون و شان درهای با چوچه

های آن نیز از این تاالب و زیبایی تاالب سرکشیده بودند، ما درون های سبز درآمدند که درچهنی میان جنگلبلندقامت در های آبیمرغ

 عکس گرفتیم.

ت، کرت، رو رنگ، رگ، سرگز، باباتنگی، کچون: پکوپ، آبگرچ، قلعه اوست، وزد، شلک، کپکوت گذاشتن روستاهایبا پشت سر 

یی رساندیم که گفتند سرحد بروغیل بعد از مدتی خود را به دهکدهکن، ششپ، نشخور، پتوخ، اسییک و چهل ارچه، وردیف، راچون،

های مستند ها ودر فیلمخوش آب وهوا بود که درست  افتاده صفا  ودور وچک وهای کاروست :زیبا مانند است، این دهکده قشنگ و

کنار  های سبز و چمتلی که در گوشه وگی کنی، دشتهخارجی دیده بودم. درست مثل یک سرزمین آرمانی که بدون دغدغه باید زند

 ان و، دخترکشیدهای گوارا از هر طرف نفس میچشمه هوای صاف و چریدند ومی بز و گوسفند  ها وغژگاوها، ، شترهاآن کره اسپ

 پی کار خود مصروف بود. هر که  و ،خود روان های کودکانهبازیپسران کوچک به
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در این دهکده  آمریت توریزم ریاست اطالعات و فرهنگ دو فیستیوال مهم توریستی را به همکاری بنیاد آغاخانهای گذشته در سال

جا به ها در ریاست اطالعات وفرهنگ از خودحتا یک گزارش در مورد این جشنواره ،وقت لومتاسفانه مسو، اما برگذار کرده بود

 به نشر نرسیده است. و هست یک گزارش در جریده بدخشان که ارگان نشراتی این ریاست بود از این که بگذریم حتا ،نده استنما

خانه توریستی کدام بعد از خوش آمدید به مهمان هر ال ما جمع شده بودند وها رسیدیم مردمان زیادی به استقببه نزدیک خانه وقتی

 گاهدو اقامت  "،خانبیکقچ"خانه همراه با مهمان به شکل ابتدایی ساخته شده،خانه که رهنمایی کردند. این مهمانما را  "بای چقان"

 .گردشگری این مسیر است

این  کند،نظاره می مرا یجوان سفید پوست در جریان غذا خوردن متوجه شدم،ند های محلی آوردچای، ماست و دیگر غذا برای ما

سال در دانشسرای بدخشان ادبیات  برای یک که که خود را معرفی کرد شناختم، توران بود که چند سال پیشآن جوان را بعد از

 کند ومی دار کارسرحد بروغیل به عنوان قریه توران در ،دو بچه واخانی هم کالس من بودندتوران وپنجشنبه  ،فارسی میخواندم

 کند.به عنوان آموزگار زبان پارسی خدمت می غیلورنزدیک ب پنجشنبه در یک دبیرستان

حدود چند قریه دورتر بود به  ،های محلی بردیمگاهز درمانهای ما مریض شد، او را به یکی اکاروانیکی از هم های شام بود،نزدیک

شب را تا  ،نام دارو وجود نداشتآن کلینیک چیزی به در مندانهاما سوگ ،کردک بانو به عنوان معاون داکتر کار میجا رسیدیم یآن

 .وگریبان روز کردبامداد در آن قریه دورافتاده دست

 گذراندیم، من وبلندترین قله افغانستان می شب را نزدیک   باید ما ،دادعجیبی رخ می ییتجربه بار برای ماداشت برای نخستینشاید 

برای  رود،بین می آدم نفس خود را از دست داده از شود وهای شب هوا قید میشنیده بودیم که ناوقت چون بودیم، همکارانم ترسیده

 افتاد.فاق بدی برای ما نهبودیم کدام اتجا آن که بختانه چند شباما خوش ،های خود را بلند گذاشته ترسیده خوابیدیمهمین بالشت

های به عنوان محل کردند که هیچ مناطقیوجه قبول نمیمالدار به هیچ کردیم، مردمفردای آن روز دو نشست مهم را باید رهبری می

بار قدرت اش در آن مجلس برای نخستینراست کردیم.حفاظت شده ثبت شود، از این خاطر بسیار دشوار بود که مردم را قانع می

های دردسرساز و جنجال برانگیز مردم قبول ز بحثخره بعد ابالبردم، میگی این مجلس را پیش مردم را درک کردم، من گرداننده

ده شود بقیه آن متر اجازه دا 400را خواستند که  خود را نبرند و تنها یک طرف آن شیمتری جهیل چقمقتین موا 500کردند که بر 

بخش دیگر خواست ما این بود که دره واخجیر به عنوان مناطق حفاظت شده ثبت شود، مردم به گونه سابقه مواشی  در متر... 500

 .۷تایید کردند ندارد که همه این موضوعات راخود را در تابستان به این دره نبرند، زیرا در زمستان اگر ببرند کدام مشکل وجود 

در مکتب  دو مشکالت سرک، مکتب شکایت داشتند. گی،دور افتادهاز مشکالت خود و  ،امیری که از تبار قرغیز هستندهای پمردم

است این مکتب شروع  1395اما سوگمندانه تا هنوز که سال تعلیمی  ،دیگری در پامیرکالن خورد وپامیر وجود دارد یکی در پامیر

 ها است؟در این مناطق در کدام ماهل مکتب دانم فصنشده است، جالب اینکه نمی
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ها وقتی توریستان را به ها در پامیرو ترجمان برانکه  کرایه داشتیم این بود که در زمان گردی در پامیردر بخش جهان مشکل دیگر

 ها انداختند.قرغیزها این مشکالت را به گردن ترجمان اما ،کشیدندرساندند از تعهد خود دست مییک قسمت می

 کند، این قریه زیبا نیزبلند این دهکده را از بروغیل پاکستان جدا می انچندیبا و دل انگیز است، تنها کوه نهچنان زغیل همبرو

سیاح  ، روزگاری مارکوپولوه استرفتبه چین می و هگذشتکاروان ابریشم از این راه می بوده است که مسیر راه ابریشم روزگاری

 گذاشته بود. ،شهرت یافت "مارکوپولو"که بعداً به نام  قشقار( -آهو را باالی )ام خود ن ین وادی گذشته بود وی نیز از امشهور ایتالیای

، ما نیز در فتاب تیز نیز داردهای عصر آها تا نزدیکگاهو اما در چاشت سرد دارد باد تیز ول در بامدادان و شام بسیارهوای بروغی

 :های کوهی مانندای سبزی از گیاهچدر پهلوی غذاهای محلی،  ،میبردیم، چند روز که این جا بودیمها از هوای بروغیل لذت این روز

 .بخش نیز استاش بسیار لذتدارو بودن کردند که در کنارسوسن گل، جمبیلک و... آماده می

های با مردم قریه راچون و دهکده ،مدیمبه قریه راچون آ ،حرکت کرده از بروغیل« نودوپنجوچهار اسد سیزدهبیست»شنبه  روز یک

آمدیم، من  (کرت)های عصر به دهکده نزدیک ،آبشارهای زیبا گذشته میان جنگالت انبوه وو بعد دو باره، از  اطراف آن دیدار کردیم.

، صدای پدرم صب است احوال گرفتیم وو همکارانم که چند روز از خانه احوال نداشتیم از طریق تلیفون دیجیتل که در این قریه ن

ی با داروخوش برخورد بودیم و شب نان مزه نوازمانپسرم امید واعضای خانواده ام را شنیدم، شب مهمان یکی از روستا نشینان مه

 بردنیو لذت برای ما چای نوشیدنی ،آورده بود میزبان که های جمبلکدار شهرستان از دانهفرمان ،ه بودمحلی، آماده کرد غذاهای

 درست کرد.

 

 قسمت سوم:

یکی از باشنده ،تعریف آن پرداختم به ،بود، من ناخودآگاه به قشنگی این کوه دیده انگیزدل زیبا و چنانهم کوه پوشیده از برف کرت

 ،چه گفتم دانم به آن مردو ندار ما را با خود برد، نمی تمام دار طوفان را آورد و پار سیل واش سالزیبایی : این کوه باگان محل گفت

 است. گرزیبایی کشنده و ویران هر :زمزمه کردمشورانگیز  خیال وبی دله اما ب

های فصل بهار سبزهاما در این میدان در آخر ،کننددر آن نشست می "پکتیک"های که هواپیما ، فرودگاه کوچک وجود داردکرتدر 

، باری این گونه شده بود، گویندطرفه میدان هوایی معلوم نگردد، میهای دوخط گردد تان میسبب آ شوند ورسا می ها بیشتر بلند و

 اما به سرنشینان آسیب نرسید. سبب آن گردید که هواپیما از میان جدا شود و هواپیما خارج از خط نشست کرد و

چندگانه  های سرمست  ریاچهد بسیار درخت و میان جنگالت انبوه و از ،از دهکده کرت« نود وپنجوپنج اسد سیزدهبیست»روز دوشنبه 

گی تاجکستان پیوند زد، گازخان جنگلستان ههمسای ما را دوباره به کنار رود آمو و ،شده گذشته خود را به گازخان رسانیدیم، گازخان

 .باشدگ است که آغاز پامیر کالن میبسیار درخت وقشن

خانه یکی از اقامتگاه های توریستی ، این مهماندر گازخان رسیدیم "ولی جان"خانه های عصر بود که ما به مهمانفکر کنم نزدیک

 از همه است.تر کاکهاصطالح  به تر وهای واخان قشنگخانهکه در میان مهمان باشد،این مسیر می

خبرهای ساعت به  ،یم، به خانه ولی جان رفتهخبر مانداوضاع کشور بی از پارک ملی واخان بودیم و این مدت که در این که در از

افقه ایشان با رییس یه و عدم مورییس اجرای بر کنفرانس خبریبه خ بد ی خوب ونیوز گوش دادیم، در میان خبرهاشش تلویزیون طلوع

 دهنده بود، در این مدت که در بروغیل و در کل واخان بودیم بی خبر از همه چیز وکن و رنججمهور شنیدیم، برای ما بسیار خسته

، از این که اداری برای ما دست داد مره سیاسی ویان یک وقفه خوب و دور از بگومگوهای روز، در این جرکردکار نمی نحتا تلیفو

 انه نفس کشیدیم.نبسیار غمگین  ،شنیدیم را چنین خبری

برای ما موسیقی  پسراش قباد ،های شبتا میانهست کرده بود، ی  به ما دریغذای خوش مزهبردیم  شب را در کافه ولی جان بسر

 گاه محفل ما بود.آرای موسیقی شباننواخت و شعرهای میر سعید و جوشن انجمن

کالن بود های شان به شکارگاه پامیر که از مردم داشتیم یکی نبردن دامهای با مردم داشتیم، در پهلوی خواسته یروز نشستفردای آن

هبیشتر این مردم در فقر زند مردم قبول کردند. چنین شد و قطع نکنند که نیستند خان کمگالت انبوه که تعداد شان در گازنج که نبرند و

هم مردم به ما  نه چیزی دیگر که مردم در زمستان از طریق آن آتش کنند، اما با آن نه گاز و جا نه ذغال است،این کنند، درگی می

 ند.وعده همکاری داد

شود، شکارچیان بندان میکردند که در زمستان که دریای آمو یخمردم ادعا می ،ودبسیار جالب ب ،سخنی که در گاز خان شنیده ایم

 کنند.های مربوط  به افغانستان شکار میاز کوه رند وذگبسته آمو میبرای شکار آهو از دریای یخ ستانکتاج

های چمن زیبا، یم، ما از میان جنگالت سبز،چه شدسپار قلعه پن آهسته آهسته ره ،خان که در واقع باید جنگلستان عنوان شودما از گاز

بودیم که از کوه  مانند آنرواریدهای مدقایقی تماشاگر دانه رسیدیم،ار آبگرچ دوباره به آبش ،خان گذشتهوار گازهای همقشنگ و دشت

 گردید:ها میگر دلمیآمد که آهنگ فرهاد دریا زمزمه چنان با نوای نی نوا
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 آیداین ماه که از عرش فرا می کیست

 ۸آیدکه به تاراج دل کوچک ما می

 

از مسعود  گی عکاسی یاد کردیم،هاز چگون میان جنگالت بسیار درخت عکس گرفتیم، آبگرچ و در یماننددر کنار آبشار عروس

مسعود حسینی با یک تیم از  که این پنجه رسیدیم، جالبگاه به قلعههای بیناوقت راه خود را ادامه دادیم، حسینی نام بردیم و

 ده بودند.به واخان آم "اشوتیت پرس"برنگاران خ

دادیم. ترین جلسات را پایان میجنجالی باید یکی دیگر از بعد از دو روز از قلعه پنجه به طرف خندود مرکز ولسوالی واخان رسیدیم و

 که در جلسه دانستم که تا هنوز مکاتب پامیر کالن و ، جالب اینکارمندان دولت جلسه برگزار کردیم اما پیش از جلسه مردمی، با

 را آغاز نکرده اند. 1395خورد سال تعلیمی 

کند، در کار قرون وسطی را در ذهن مردم زنده میشود، معامله جنس به جنس است که راههای جالب دیگری نیز اینجا دیده میچیز

 گیرم وگویند من سال آینده میایم قرض خود را میفروشند ومیمی انخارا برای مردم وس ارزان خود ایند یک جنجا بازرگانان میاین

ونه ت با شمار دیگر که همین گشده اس وسفند را که حاال بره بزرگیسال آینده میایند آن چوچه گ کنند وچوچه گوسفندی را نشانی می

کنند، یا هم در دهکده کرت دیدم که یک برق سولر آباد یا کابل می معامله کرده اند به گونه یک رمه یا گله بزرگ روانه بازار فیض

ویا در بدل یک گوسفند چاری داده شده است که دربازار فیض آباد هشت هزار افغانی ارزش دارد،  ،۹یک هزار افغانی به مرد کرتی

، این یعنی خریده در بدل پنج راس گوسفندت سه هزار افغانی اس دیدیم که یک خیمه که در باراز فیض آباد خان مردی راهم در گاز

؟! ها قربانیدرد نسل این یعنی جبر تاریخی وخبر از شهروندان، شود گفت نظام بیمعامله قرون وسطی، این یعنی جبر زمان یا هم می

خن جدا کرده باشی ... تقسیم گویا گوشت را از نا گونه تبرهنیمه دیگرش در دیگر گوشه آمو ب آمو و ش در این برانسل که نیمه تن

 ند.نکگی میهزند

ها با پندارند، هنوز حکومت ظاهرشاه پا بر جاست و از ژریم به نام طالبان و حضور آمریکایها که میبا این حال در واخان، تعداد آن

 خبراند، کم نیست.وچند کشور دیگر بیچهل

در دره دیگر مردم  ،کردشکار می ،۱۰شاهمحمدظاهر در یک دره اگر شد،در گذشته آهوی مارکوپولو شکار می ،گویندمردم واخان می

 شود وهای شان می"۱۱نقت"گویند پلنگ برفی داخل ها میاما حاال دیگر شکار منع شده است، آن پرداخت وشکار مارکوپولو می به

 ها حق ندارند به پلنگ برفی ضرر برسانند.آنبرد و مواشی شان را از بین می

را به  شانن ساخته ایم، اما متاسفانه، مردم مواشیمواشی مردم واخان قت گویند: ما برایمیایس(  –سی  –)دبلیو کارمندان موسسه 

 های همسایه فرار کند،شود که آهوی مارکوپولو به کشورسبب آن می برند واست می مارکوپولوجاهای حفاظت شده که چراگاه آهوی 

های خانه دار وهای دامشود که به قطنپلنگ مجبور می ،کندوقتی خوراکه آن فرار می ،پلنگ برفی استمارکوپولو خوراکه آهوی 

 مردم حمله کند.

ُرس "که بیشتر به نام  "رییس الملک"یا  "رییس ملک"قلعه  ،دیدن کردیم "شیخ"خواجه و "ملک"رسجلسه از قلعه  پس از پایان هر دو

های از این گنبد قسمتو چند اتاق در کنار خود دارد که  بد کالن در باالی خوداین قلعه که یک گن .در میان مردم مشهور است "ملک

دیوار، ها در هفت طبقه، هر کدام در باال یک دیگر با قبرهای منظم و خشت، در داخل آن قلعه گنبدی، مردهتخریب گردیده است

 خاک سپرده شده اند.به

توانا اش  پهلوانان نزدیک و هفت تن از سربازان و ها جنگ کرده است ون رییس ملک همراه کافرآن زما گویند درمردم خندود می

گروه که با رییس ملک جنگ کرده اند، از لشکریان احتمال دارد  این جنگ در قریه فتور صورت گرفته است و ،کشته شده است

 سی زبان بوده است.ریعنی  بهتر است بگویم فاد که رییس ملک ایرانی تبار بوده، مردم خندود به این باور هستن چنگیز خان بوده،

این خاک با خاک واخان فرق  آب آن از دریای آمو گرفته شده است و آورده شده است و ۱۲خاک این قلعه از ارگو: کنندمی ها اضافهآن

 دارد.

کاری شده کندن ،زورمند مشخص و ت حامد کرزی توسط افرادزمان حکوم های داخل آن درگور های این قلعه ومتاسفانه قسمت

 است.

باشد و چند سالد دارد که در آن یک سنگ نبشته میوجو یبودای در آن طرف آمو در کشور تاجیکستان معبد :گویندمیخندود  بزرگان

آمو در آن طرف رود ودایی است وگفته است که این زیارت ب نبشته را خوانده وآن سنگ ست خارجی آمده ویژورنالپیش یک فوتو

ست یاما وقتی آن فوتو ژورنال باشد،روی در روی این زیارت می که مجسمه بسیار کالن بودایی وجود دارد، یعنی در خندود افغانستان

به  گفته این قلعه مربوط به دوره اسالمی است و ،تحقیق کرده دیده و که رو در روی آن است، قلعه ُرس ملک را به خندود آمده و

های تاریخی بت بزرگ بر خندود و مکانی، مصستیژورنالبعد از شایعات آن فوتو باور من، احتماألبه ها هیچ ارتباط ندارد.بودایی

 فته است.صورت گر وکاوو کافت کارینازل شده و سبب آن شده است که در هر منطقه واخان به شمول این قلعه کندن
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، این آبده در داخل جماعت"شیخخواجه "به نام  ،وجود دارد "ُرس ملک"تر از قلعه طرف آبده تاریخی دیگر نیز در خندود کمی آن

های که در گور به این آبده و صورت گرفته است وکاری های گنبد آن دستمتاسفانه در قسمت باشد.خانه مردمان اسماعیلی مذهب می

که  باید این  کرد،خصوص فرماندار آن شهرستان تاکید میهب ها، مردم واخان وبا دیدن این آبده ز صدمه رسیده است.داخل آن است نی

 بدخشان بسازد.ها را ریاست اطالعت وفرهنگ آبده

وپنجه با مشکالت دست دست یافتیم،و تنگ ار غریبسپردیم به طرف دهکده ورگند، مردمان ورگند را بسیره ،طی میدان میدان وهی 

گی هدار و دارای حاملدرمانی خبری نبود، زنان بارکلینیک های اطراف آن از مراکز صحی ودهکده کردند، در این روستا ونرم می

کز کش به مرچند روز گذشته یک خانم باردار را توسط موتر سنگ رد:مردی قصه ک کردند.پنجه نرم میوبه مشکالت زیاد دست

چگونه به  وضعیت این بانو چگونه بود و دادیم، این که در این سه ساعت تا مقصدانتقال  جادور است از این ه ساعت راهصحی که س

 داند.مقصد رسید خدا خود می

و کار  ه و صادقانهدوستان نواز بود، او با مردم دهکده خودکه نهایت فعال و مهمان «ریحان»نام در این دهکده بانوی را دیدیم به 

 کرد.میخدمت 

کنند و گی میهزند و بدبختی گیچارهند دیگرها همه در فقر، بیا دارسرمایه بیش که کم و "شاه"و  "بای"ها کسانی به نام در این دهکده

 یکوهستان سرزمین میان مردم این رزمین است که غم نان د هایطق یکی از سردترین مکاندیگر این منا ،چهار ماه یا به غیر از سه

 زند.فریاد می

دارد، البته  به "نوشاخ" فرعی روراه پیاده جا درست منطقه است که)قاضی ده( این دهیطرف قاضهسپردیم بره ،هی میدان وطی میدان

ترین قله افغانستان است بلند "نوشاخ"رود، به نوشاخ می است که ساالنه توریستان زیادی از این راهجدا شده  سرک عمومی مسیر از

دو کوهنورد سط تو «سیزده هشتاد و هشت» در سال واز سطح بحر ارتفاع دارد  «متر هزار و چهارصد و نود و دوهفت» که

 فتح گردید. ،هار بعد از فتح خارجیبابرای نخستین "امرالدین" و "ملنگ دریا"های نامافغانستانی به

نامد می «هاها وچالشسرزمین فرصت»را  که واخان "مهندس اسامه"با  مانجایی وسایلهب بعد از جا ،ده رسیدیمیگاه که به قاضما بی

، ساعت راه زدیم حرکت کردیم، شاید به اندازه نزدیک به نیم ،راه  نوشاخ که میان دو کوه استطرف پیادههب ،شماری دوستان دیگر و

روز راه است، خدا می یک قاضده به نوشاخ نزدیک بهداد، از به ما تهدید مریض شدن می ،دشاین مسیر بیشتر می رفته رفته شمال

نوشاخ چند آدم کوهنورد را از این کوه به زمین زده است که دیگر نشانی از آن پیدا نشده  حال و نارفیق،های پریشانباد داند شمال و

 است.

شاه »، جا شدیم، شاه قاضدههب جا باشد،گردی این مسیر میهای جهانخانهمهمانخانه شاه قاضده که یکی از در مهمان به هر صورت،

 نواز بود.مهمان جهادی در سر داشت، مرد خوش اخالق و میانه اندام که پکول ، مردی با قد کوتاه ونام دارد «لنگر

 پیدارسیب، زردآلو و س سالکهن و زیبا که حاال درختان عمر رفته یک باغ کالن و ردپامیری تابستانی به شکل یک خانه خانهمهمان

( که نایب حکومت نایب اسماعیل خان)این خانه مربوط  ،ساخته شده است ،باشدز در کنارش میکه آبشار فراوان آب و کوچک نی دارد

گوید این خانه را پدرانش از شاه قاضده می، یک خانه تابستانی ساخته شده است در همان زمان به شکل ه،در این مناطق بود شاه وقت

 خان خریده اند. اسمعیلاوالده نایب 

 نستعلیق چنین  با خط زیبا وهای آن شعر هایستون های باالیوجود دارد که در چوب ۱۳ده یا داالنبرن ،دو طرف این خانه در 

 شده است:سروده 

 

 العالمین سگ از فضل رب، سالاین بنا شد

 آفرینکشا از رحمت جاناین سرای دل

 کرد اسمعیل بنای این عمارت بهر نام 

 نیست در روی زمین ،ورنه عمر جاویدانی

 

 چنین نوشته شده است: نیز در چوب طرف دیگر داالن و

 

 اق این رواق مقرنس بود به پا تا ت

 در این سرا مباد الهیده چیز کم 

 گی بختهفرخند دولت و جاه و اقبال و

 مهمان کد خدا امان و شادی و امن و
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شغنان بوده است  شهرستان که از روشان باشدمی به نام محمد علی روشانی صیخطاط این خانه شخ گوید که شاعر وده مییشاه قاض

های باالی برنده این خانه کندندر قسمت کرده است، برای "شاه لنگر" را خط آن شعر و قصه ساختمان و با اوالده وی سرخورده و و

 نیز صورت گرفته است. نقاشی زیبای کاری و

در کنار   سابقه اش باقی مانده است. اما برنده آن به شکل های تازه دوباره ساخته اند ورا با چوب داخل این خانه های پسیندر سال

حضرت منظورش  احتماآل جای قدم کدام بزرگ مردی است و :گویدوجود دارد که شاه قاضده می ی نیزاین باغ زیارت کوچک

 باشد.میموالعلی 

 موسیقی بومی را با جوانان شت، بیشترپایکوبی جوانان پامیری شاد گذ با موسیقی، رقص و یاین خانه تاریخی پامیر رد شب ما،

 :خواندندچه قشنگ می نواختند،و می خواندندمی جوشن سعید وشعرهای میر

 

 درد آدم، کوهساران را چه غم از عذاب و

 ۱۴جان را چه غم بیدار است و درد اندر جان، جان

 

ها وچشمهخواند، دریاشد پامیرمید، فکر مینخواند، مردم واخان مینخواندر کل جوانان پامیری می ،شدفکر می هابا خوانش این شعر

پامیریان  بر آمو،شد آمو و آنحس می خواند حتاه زن ومرد درد دیده این مناطق مینوشاخ وهم ،شد جوشنخواند، فکر میمی ساران

 د:نخواننانه مینچه تلخ وغمگی خواند وتاجکستانی می

 

 د آدم، کوهساران را چه غمدر از عذاب و

 جان را چه غمدار است و بیدرد اندر جان، جان

 

ی کوهی هاگیاه :گفتندفتور می ده ویقاض مردم« نود وپنج برابر با بیست اگست دوهزار و شانزدهسی اسد سیزده»شنبه  روز در جلسه

وپنج بیست» های امنیتی نزدیک بهماهانه برای پوستهکنند: ها اضافه میآن ها از کوه ریشه کن کرده اند.ها را مردم دیگر ولسوالیآن

های اطراف آن دهکده های راچون وچنین شکایتی را در قریه ما جنگالت قطع شود. شده است که تابرند وسبب آن چوب می «۱۵بار

 اهانهم ه پنجه نیز چنین چیزی حکم فرماست وعدر قلگوید: می وکیل مردم در شورای استانی الدین قادرینیز شنیدیم، طلب

 ین کند نه مردم.ها را تامآن سوخت سپاریم که در اصل باید دولت چوبهای امینتی میچوب به پوسته« تا سی بار وپنجبیست»

: دولت به ما در سه ماه دوستانه به ما گفت ،میان گذاشتیم ن موضوع را با یکی از مقامات امنیتی درها در اشکاشم چنیتراما وقتی بعد 

، بناٌ پولیس زمستان وجود دارد «۱۶ماه هشت»ر این جا اما د مراکز، های افغانستان حتامانند دیگر جای ،دهدزمستان چوب سوخت می

 گی کند.هرسید به خود باشد،مجبور می

، روستا و دریا باغ و آمو جنگل، درخت و از کنار اشکاشم شدیم، در میان راهسپار شهرستان روز رهآن ،بعد از صرف نان چاشت

 گذشته به شهرستان اشکاشم رسیدیم. "قهپهلوان قه"حتا از کنار قلعه  گان وزادهروستا

 

 قسمت چهارم:

شاعر و نویسنده گرامی  ۱۷دل به دریا حضرت میر احمدشاه ذیغم در اشکاشم «شانزدهویک اگست دوهزار و یکشنبه بیست»روز 

جا در پهلوی اینباشد. ن است که به معنا واقعی زیبا میهای بدخشاشهرستان زیباک شدیم، زیباک یکی از شهرستان بستیم و روانه

 "خانهتوپ"یکی جهیل  که را دار است بدخشان مهم توریستی یهای خاص، دو جاذبههای محلی، جشنزبان مانند: ،های فرهنگیجاذبه

 که دیدنی و لذت بردنی است. "اسکتول")ذخیره گاه ماهی افغانستان( و دیگر آبشار 

کار  دیدیم،دل را میساده رفتند، با چه عالقه و چه عشقی، روستایانطرف آموزشگاه میبه دیدیم،اکی را  در میان راه میهای زیببچه
ردن فراوان و راه پیمودن زیاد بهکردم که گویی گم شده ای دارم که بعد از نظاره ککردند، من راه را چنان نظاره مییکار میو پ

 معروف است. "درهسرخ"رسیدیم که به نام  اشکاشم - در میان زیباک "بازگیر"دهکده 
، ابراهیم بامیانی خواندده بدودم، و بدرای همدین محمد ،(۱۸زمان بدخشان در آیینه)در کتاب  رنگهای سرخها و آن درهدر مورد این کوه

 .تا جای آن افسانه بومی را دریابمها را سراپا جستجو کردم این راه

مردم از دست این اژدهدا روزگدار بدد و بخدت  وجود دارد که گویا در این منطقه اژدهای وجود داشته و ییافسانه زیباک در میان مردم

، خبدر نددارد آبقدول زاران هنوز وجدود دارد و کسدی از اعمداق آناند، این اژدها در میان قول آب که در میان علفیی داشته ناخجسته

 :داده کده غدذاهای ماننددآمده و بده مدردم هشددار مدیبرداشته و چهل روز بعد  از آب بیرون می این اژدهای هفت سرکرده. گی میزنده

 طعم خود کند.آماده تا  ساخته را ،سگونه عروچهل بره بریان و یک دختر به
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و ندارش همین یک دختر زیبا  ها گذشته است و روزی نوبت به دختر یک بیوه زن افتاده که تمام دارسال ا وهماه ها،روز این روند از

بدر سدر  هاکندان سداعت، دختر گریدهبریان برای اژدها آماده کرده به نزد اژدها بردند ، دختر را با چهل برهمردم .صورت بوده  و بس

سدرا زیدر شدده،  ، همین که اشک از چشدمان دختدرهجوان تازه از راه رسیده نیز در زیر تخته سنگی خوابیده بودقول آب نشسته است، 

برادر از  :گویدکنان به جوان میگوید: خواهر چه مشکل داری؟ دختر زاریخیزد و میریزد، جوان از خواب بر میروی جوان میبه

ماند کده اژدهدا شود و شمشیر خود را گرفته منتظر میکند، جوان مشکل را از زبان دختر جویا میبرو که اژدها تو را ضایع می اینجا

جدوان  کندد،بدا سدرهای دیگدر خدود حملده می اژدها زند وهللا اکبر گفته به سر اژدها می ،شود و جوان به امر خدااز قول آب بیرون می

کندد جوان شمشیر خود را در روی تخته سنگ بدزرگ پداک می گیرد وهمه جا را خون می ،بردش از بین میایاژدها را با تمام سرها

 شود.که سبب دوشق شدن سنگ می

هدر وقدت ایدن سدنگ  :گویدشود؟ جوان میجان آیا دوباره مانند سابق جور میاز درون آب صدای بر می آید: ای جوان این اژدهای نیم

 تو مثل سابق جور خواهی شد. ،ل شددوشق شده با هم وص

بییندد همده جدا را خدون اژدهدا گرفتده و سدنگ بدزرگ خدون آلدود ، مردم قریه میکندگان را خبر میرود و همهمی دختر جوان، به قریه

 دوشق گردیده است.

همراه با دشت  رنگ،های سرخکوه با دره و ،ش صدای عجیبی برمی آیداآب که از داخل، همرای آن قولحال آن سنگ دوشق شدهتا به

اند که آن جوان حضرت علی بوده و هرگاه  آن سنگ های خاص، در این قریه موجود است و مردم این منطقه به این باورسبز و علف

 .۱۹شود، اژدها دوباره زنده میشق شده به هم نزدیک گردددو

جدای قددم   ناماز بین برده است یا جاهدای را بده ،ن را حضرت علیشا، مردم به این باور اند که مشکلدر جاهای زیادی در این مناطق

 .۲۰نامندحضرت علی می

یی رسدیدیم کده رو در آورد. در منطقدهتداب مدی تدرآهسته آهسته به راه خود ادامه دادیم، زیباک باد تیز نیز دارد کده آدم در برابدرش کم

تا مبادا راپوری در  ،موتر را تیزتر براند بان هستند، ما به راننده گفتیم:ها طالگفتند در آن بلندی شد؛یی دو کوه معلوم میهروی ما میان

 کار باشد.

در ایدن  تر بود، ایدن اسدت کدهتو اما در زیباک متفاو های سرحدی مانند: شغنان، اشکاشم و واخان دیدیمچیزی جالب که در شهرستان

در  یی دند و هدیچ قیدد و شدرطی چدادر کشدیدن در روی را بدا دیددن بیگاندهگرفتند و آزاد بوسه شهرستان اولی زنان از کسی روی نمی

د بودندد. امدا در زیبداک کردندد یدا هدم سدر گدرم کدار خدوگذشدت بده مدوتر نظداره میهدا  وقتدی مدوتر از کنارشدان میگرفتند، آننظر نمی

کشیدند و صورت خود را کردند و یا چادر خود را به روی میگذشت یا پشت به سرک میگاه موترها از کنارشان مینبود هرگونه این

 رند.و رهگذران از راه بگذ نشستند تا عابراناز مردم پنهان کرده در جای می

شداعرانه و  ا بده اسدتقبال نشسدت،یبداک، او مدا رحضرت ذیغم رسدیدیم، یعندی بده شهرسدتان ز داریهای چاشت بود که به فرماندیکنز

بدی زد و گداهی اززیسدت حدرف  گی محدیطفدت، از چگوندهآوردها سدخن گخوش آمدید گفت، از کار کردها، مشکالت و دست دوستانه

 های زیباک گله کرد. خانهها و ماهیمهری شماری از دوستان در شکار کردن ماهی

ر زیباک اساس گذاشته است، تعمیر اداری قشنگی برای شهرستان ساخته است کده در یک مدیریت فوق العاده را د ،میراحمد شاه ذیغم

چند ولسوالی سرحدی که ما رفتیم مانند نداشت، او نیز دفتری را در این تعمیر برای شورای انکشافی شهرسدتان اختصداص داده اسدت 

بدار دیگدر نظدرم در مدورد رند، برای همین بود که یکبدیگر کارهای اداری دولتی و اجتماعی را به پیش میک و بسیار هماهنگ با ی

رانه، عاطفده گونه که او مدیر قوی و آگاه است، در پهلوی مدیریت مدبتر شد، همانگان، برجسته تر و قویان و نویسندهمدیریت شاعر

 .سرشار نیز دارد

خصوص آقای سلطان هدوباره ما را مقامات دولتی و بنوازی خوب  اقای ذیغم و دیدار از چند کار رسمی دولتی بعد از چاشت و مهمان

 تا مرز اشکاشم رسانیدند. ،محمد یفتلی فرمانده امنیه زیباک از خطرگاه  وردوج بدرقه نموده
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گداه  اممتاسفانه نتوانستیم از نزدیک ایدن آر مانده بود، در اشکاشم یم، اما نسبت کارهای کهگاه دیوانه شاه را نظاره کرددر میان راه آرام

سدال دانندد و هرگذار نوروز در زیبداک میرد عارف و ولی بوده، او را اساسم ،را ببنینم، مردم این منطقه بدین باوراند که دیوانه شاه

های پهلدوانی، کنندد و در ایدن جشدن بدرای سده روز خیدرات، اندواع مسدابقهدر پانزدهم ماه حوت جشن نوروز را در زیباک برگزار می

 کنند.های بومی را برپا میبزکشی و دیگر بازی اسب دوانی،

 یهدای هدوا پیمدای "پکتیدک" بده پدرواز در آمدده و مدا را بعدد از تماشدابال ،روزهای عصدر بده اشکاشدم رسدیدیم و فدردای آنما نزدیک

 گونه سفر و سفرنامه ما به پایان رسید.های از زمین، در فرودگاه فیض آباد پیاده کرد و اینقسمت

 

 

 نوشته ها:پی 

 ، نهادی است که به خاطر حیوانات وحشی در افغانستان فعالیت دارد.«حفاظت از حیات وحش»یا « wcs»موسسه  .1

را شماری از نویسندگان تاجیکستاْن به کشورهای استعمار و جدا شده یی فارسی زبان به کار می « تبر تقسیم»اصطالح  .2

 برند.

 ان.اشکاشم: یکی از واحدهای اداری والیت بدخش .3

 مطلع یک غزل از صدیقی لعلزاد. .4

 ای انترنیشنل. -ار -، چاپ اول، ناشر: او ۶۰ – ۵۹( بدخشان در آیینه زمان، ص ۱۳۸۱بامیانی، سید محمد ابراهیم، ) .5

بیک: ساک، چنته، چمدان، جامه دان، و یا کسیه بزرگ که از چرم یا پارچه ضخیم دوخته شده و در سفر به خاطر جا  .6

 آن استفاده کنی.گذاری وسایل از 

ساخت پالن مدیریتی پارک ملی واخان و جلسه با نهاد های دولتی و غیر دولتی  هدف سفر به پارک ملی واخان:هدف سفر:  .7

کلستر از شورای های مردمی ولسوالی واخان و ساخت خامه نوشته ای این پالن مدیریتی و مشخص  9و همچنان جلسه با 

مقام والیت  در ترکیب این سفر نمایندگان از نهادهای ذیل حضور داشتند:الی. شدن ساحات حفاظت شده در این ولسو

بدخشان، ریاست محیط زیست، ریاست اطالعات و فرهنگ، ریاست اقتصاد، ریاست زراعت، وزارت زراعت مرکز، دو 

 تن از اداره ملی حفاظت از محیط زیست مرکز و ولسوال واخان.



15  

 

کلستر و تعداد دیگر نهادهای دولتی و غیر دولتی دیدار و گفت و گو  9مردم در  در این سفر ازگی شرح موضوع: چگونه

 صورت گرفت و از مردم روی موضوعات ذیل تایید گرفته شد:

 ، واخچیر و شکارگاه را به عنوان نقاط حفاظت شده بشناسند و دیگر مواشی خود را به این مناطق نبرند.تیگرمنسو - ۱

 ه ها را قطع نکنند.جنگالت کنار دریا و کو - ۲

 متری جهیل چقمقتین ببرند. 500خود را به  نباید مردم و دهقانان مواشی - ۳

مردم نباید به کمره های نصب شده در کوه ها که به خاطر چگونه گی بود و باش پلنگ برفی نصب گردیده است.  - ۴

 مشکل ایجاد کنند بل برای نگهداری آن باید تالش صورت گیرد.

متر تایید گردید و بقیه  400این موضوعات از طرف مردم پذیرفته شد و تنها در قسمت جنوبی جهیل چقمقتین که همه ای 

 متر از طرف مردم قبول گردید. 500

 بیت از زنده یاد قهار عاصی که فرهاد دریا آن را با موسیقی آراسته است. .8

 مرد کرتی: باشنده کرت، زاده ی دهکده کرت واخان. .9

 محلی را در پامیرکالن واخان، برای شکار مردم عام منع قرار داد. ۱۹۷۰ادشاه سابق کشور، در سال محمدظاهرشاه، پ .10

 قتن: محل نگهداری گوسفندان و حیوانات. .11

« قلعه پهلوان قهقه»ارگو: یکی از واحدهای اداری والیت بدخشان. قلعه دیگری در خاک تاجیکستان وجورد دارد، به نام  .12

 ز از خاک ارگو است.که می گویند: خاک آن نی

 داالن: برنده، راه رو سرپوشیده، قسمت از برون خانه که پیش رویش باز باشد. .13

 مطلع یک غزل از شاعر شهیر بدخشان، آقای دولت محمد جوشن. .14

بار: واحد اندازه گیری، قسمت از چوب و یا چیز که یک مرکب یا االغ بتواند، انتقال دهد. از این که در دور دست های  .15

 نستان موتر نیست، بیشتر از االغ استفاده می کنند.افغا

 در این باره بیت زیبایی مصرع راغی دارد: .16

 ز عقرب تا به جوزا زیر برف ایم

 بهار و تیره ماهی نیست ما را

 به چاپ رسید.« نوای آشنا»میر احمدشاه ذیغم، شاعر برجسته کشور که مجموعه شعرهایش به تازه گی زیر عنوان:  .17

 ، چاپ اول. ۱۲۴ – ۱۲۳( بدخشان در آیینه زمان، ص ۱۳۸۱د محمد ابراهیم، )بامیانی، سی .18

 جز از افسانه های محلی است. .19

می شناسند، چنین « جای قدم حضرت علی»یا « قدم گاه حضرت علی»در مناطق اسماعیله نشین بدخشان جاهای را به نام  .20

 جاهای را در والیت شعیه نشین بامیان نیز خوانده بودم.
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