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برگرداننده از تاجیکی :سرور ارکان
 ۴دلو ۱۹۳۱
اغلب ساکنان تاجیکستان ،به استثنا ی برخی عالمان جغرافیه دان ،زباان شاناس و افاراد انگشات شاماری باا
نام سیاح در رابطه باه شایوه و ماردم شاان مالوماار ندارناد .در ماورد کات مالومااتی در خااو شایوه از
ساکنان تاجیکستان نباید گله کرد ،به دلیل آنکه هنگام سفر و در اثنای پرسش و ورخوری ها باا مردماان در
جمهوری اسالمی افغانستان از آنها در ارتباط به شیوه یا هیچ مالومار نمیگرفتیت و یا اگر مالومار بدست
می آوردیت ،سطحی و پراز اشتباه بود.
نوشته هاای ایان دیاد ناماه هاای سافرم را اداال مان در شاهر بهاارز ،بااد بااز دیاد از باازار آن روی کاغا
آوردم .دبح تابستان ،ماه جاون  ،۷۰۰۲بااد از ناشاتا مان و هات سافرانت اختیاار بازدیاد از باازار بهاارز را
داشتیت .اینک در چارسوی( چهار راهای) شاهر ،باازار باه چهاار طاری روی کوچاه هاای ادالی و فرعای
دامن گسترده ،دکانداران دبح خیز دست آساتین بارزده  ،منت ار خریاداران ،نزدیاک راهاروی باین دکانهاا
نشسته بودند .ما تماشاه کنان از گ ر به گ ری و از رسته به رسته ای میرفتیت .یخ ماست فروشی( شایر یاخ
فروشاای) بااری و شاایر بااا شااکر آمی تااه را مثاال خمیااردر نااانوایی مشاات باااران میکاارد .همکااارم مونااون از
خاروغ ،که بار اول با ودول دستی تهیه کردن یاخ ماسات ( شایر یاخ) را دیاده باود ،حیاران -حیاران از یاخ
ماست فروش پرسید ":برادر ،برای تهیه شیر یخ بری را از کوا می آورید؟" البتاه از شایوه .در ایان تماوز
تابستان بری و یخ در جای دیگر پیدا نمی شوند ،مگر در شیوه .آن سو تر رفته بقالی را دیدم کاه در تشات
کالن چغاره( دارچ سفید) میفروخت .در ماه جون سودای چغاره دیاده ،حیاران زده از فروشانده ان پرساان
کردم " :آغا ،چغاره را از کوا آوردید؟" فاال چغاره تنها از ادیر های مرطوب و بلناد کاوه شایوه مای آورم.
بااه رسااته داااابان گوشاات فااروش رساایده ،از دیاادن سااودای ماان ت گوشاات فروشااان حاالور بااردم .گوشاات
فروشی خیال-خیال و دطاار -دطاار سار چنگاک هاای آهناین آوی تاه و باا دوکاه پیهانادگی باه ن ار کاس ناو
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داابی شدگی بر این می نمود(مالوم می شد) .کله و پاچه چهارپایان داابی شاده را دااابان در تشات و
تغاره های بزرگی در یک ردیف به من ور خریداران مانده بودناد .گوشات گوسافند فرباه را نشاان داده ،از
دااب پر سیدم ":آغا ،این همه گوشت سودایی از مالاداران بهاارز اسات؟" از مالاداران بهاارز بسایار کات.
اکثرا ،گوشت از داابانی است که مال را از شایوه می رناد .در ایان لح اه ساه -چهاار کاودکی از نازد ماا
گ شته  ،با آواز جرنگ -جرنگ خریداران را به سوی خود جلب می نمودند ":پنیر و مسکه شیوه! ماست و
دیماق تازه از شیوه آورده را بهشید! سرمه سنگ شیوه را ب رید .سورمه سنگ شیوه -بیخ از سرمه کشمیر
هندوستان ".از س نان سودا گربهه های جار زن خوشت آمد .در دل خود شکر می گفتت ،که پس از دو روز
ما" بای خانه" یا ملکی پراز دارایی شیوه را با حوض پراسرارش خواهیت دید.
وادی بلند شیوه تقریبا دارای  ۱۰۰۰خانواده ۱۱۰۰۰ ،نفوس ۱۰۰۰ ،هکتار زمین آبی ۷۰۰۰،هکتار زمین
للمای و  ۰۰۰۰۰هکتااار چراهگاااه بااوده ،عااین زمااان یاک گوشااه زیبااا و "آثارخانااه زبااانی وطبیااای" و یاات
بدخشان جمهوری اسالمی افغانستان به حساب می رود.
شاایوه -وادی پهناوریساات کااه از شمالشاارق بااا ولسااوالی شااغنان ،از طااری جنااوبغرب بااا ولسااوالی بهااارز
همسرحد بوده ،در ارتفاع  ۹۰۰۰تا  ۴۰۰۰متر از سطح بحر جای گرفتاه اسات .راه ماشاینگرد( ماوتر رو)
که طول آن بیش از  ۱۰۰کیلو متر تشکیل میدهد ،از مسیر وادی شیوه گ شته ،در میاادی از ماه جون الای
نومبر مرکاز ولساوالی شاغنان را باا شاهر بهاارز پیوسات میکناد .سااختمان ایان راه هماه بطریاق حشارهای
عمومی و بدون استفادۀ یگان ت نیک و تراکتورتوسط رضاکاری جوانان و مردان مساکونه ولساوالی هاای
شغنان و بهارز و شهدا در سال  ۱۳۲۲آغاز یافته ،در سال  ۱۳۳۴ختت گردیده است.
ماشین های( موتر های)" تیوتای" کوریایی ما کوچه های آخرین دریه مربوطاه ولساوالی بهاارز فرماراغ
را دور زده ،به راه پر خت وپیچ و آغشته از جناگ ،رو باه باا باه فارق سار کوتال باام دره می زیاد .از سار
کوتال تاا فادااله سای کیلاو متاار دیگرمرغازار و شاایبر زاری دامناه داری را پشات سرگ اشااتیت .راه بلاد ایاان
موضع را به ما ایالق جای یاا چراگااه هاای تابساتانی مردماان بهاارز و زردیاو و سارغیالن مارفای کارد.
تقریبا پنج کیلو متر پایانتر از دریه مزار دره ،ن ستین دهقان شیوه را دیدم که بیل در کیتف آبیاری زمنیهاای
جو کاشته را ن ارر میکرد .همهنان درکنار ساحل دریاچه پیالب چهار -پانج جواناان مشاغول کاار بودناد.
آنها چیزی را بریده در داخال سابد هاای کاالن میماندناد".غیش شایبر را میبرناد(".چات شابر) پساان در جاای
آفتابرو غیش را خشکانده ،پوره های سالمی به شکل چهار خانه بریده را در زمستان همهون مواد سوخت
استفاده میکنند و خاکه و نرمه غیش را به زیر پایی (به جای تراشه) مالهای خود در آغیلها می اندازند .راه
بلد در مورد کار جوانان که به ما نامالوم اسات ،شارح داد .مردماان شایوه ،خاناه هاای خاود را از سانگ و
خشت  ،در سر شاخ و تهاه هاای بلناد و یاا نزدیاک چشامه سااران و لاب سااحلهای دره میساازند و بار خاالی
دنات ماماری و اسالمی و شاردی ،خاناه هاای مردماان اینواا دیاوار هاای بلناد و حاویلی ندارناد .همهناان
اکثر خانهای عرفی بادون پیشاوان و دهلیزشایوه چیاان باا دیاوار هاای کاج داالبی ناا سافید یاک حاال ردتبااری
داشتند .از دریه مار دره کمی با تر دریه دو آب واداع گشاته اسات .از دو آب راه ماشاینگرد باه سامت دریاه
دلاه میرزا شاه میرود ،ولی این راه نا تکمیل و نا عیان به یک راه پیاده گرد مبادل میگاردد .نهایتاا ،ایان راه
(سرز) پیاده گرد خرابه دد -دد ساحل دریاای تناگ شایف آب اداماه پیادا کارده ،رهگا ر را از مسایر دریاه
های خینج و دولت شاهی به دریه تنگ شایف میبارد .دریاه تناگ شایف( اداال تنگای شایوه باا لفا مردماان
دروازی افغانستان) مربوط به ولسوالی مای می درواز است .راه ماشین گردی اساسی از بین دریه های پل
زریبان ،شاخدره ودادعلای گ شاته  ،باه ساوی آبهاای کارتڅ و کرناگ میارود .در زیار کوتال کرناگ از ساه
حاه آب نیلگون حاوض شایوه تنهاا یاک دسامت آنارا رهگا ر هاا دیاده مای توانناد ،ولای دسامت بازرآ آب
حوض در پس خت گشتی څیموجواٿ از ن ار بینناده پات و پنهاان میماناد .در راه نزدیاک باه کارتڅ مساوول
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ب ش زراعت شیوه نوروز دلندری حکایت را به ما نقل کرد که بسیار جالب بود .او میگوید که در زمانهای
سابق شاعری اسپ سوار در فال تابستان به شیوه می آید .شاعر که بار ن ست به اینوا آمده بود ،از دیدن
من ره های دلفریب کوهستان به مثال مرغزارهای م ملین سبز ،کشتزار هایی با وزش باد موج زن جو و
جودر ،آسمان دای جوردی ،چشمه های سارد و خاوش طاات  ،حاوض افساانوی شایوه  ،فراوانای ناان و
نمک به شیر و پنیر شیوه چیان و پ یرایی بی حد آنها را دید ،بدیهیة شار مینوسد:
شیوه با فردوس دارد همسری،
گر به تابستان تو از وی بگ ری
اتفادا ،آن شاعر درتیر ماه هت مهمان شیوه چیها میگردد .بدب تانه ،زمانیکه او اسپ ساوار باه کوتال باام دره
میبراید ،تند باد س تی وزیده ،شاعر راه را گت میکند .بری نا بهنگامی با بااران آمی تاه ،شااعر را باه تناگ
می آورد و او از شادر سارما دیار -دیار میلارزد .سارانوام  ،شااعر از شایوه بهشات آساا ،نشاان و آثااری را
ندیده ،با ع ابی خود را به منزل ویرانه ای میرساند و زیر لب این ابیار را ترنت میکند:
با جهنت شیوه دارد همسری
باد میزان گرتو ازوی بگ ری
شیوه از هرنگاه به وادی علی چار مرغوب هت شبیه است .همسانی علی چاار ،شایوه هات در داخال یاک دره
بیکنار جای گرفته است .که از دو طری با کوه های نه آنقادر کاالن دالاب بنادی شاده اسات .تفااور شایوه از
علی چاردر آنست که در شرایط ادلیمی شیوه زرع زراعت ممکن است ،ولی در شرایط علی چاار آن غیار
مقدور و یک چیز طادت فرسا است.
شیوه با سه چیز خود ماروی است :اول با چراه گاه های سیر علف .دوم با کان سرمه سنگ ،که سرمه این
کان را زنان پس از تافیه و پاز کاری برای آرایش چشات و ابارو اساتفاده میکنناد .ساوم باا حاوض هات ناام
خود " حوض شیوه یا حوض بدرالومال" .در خااو حاوض افساانوی شایوه ،شارق شاناس روس گارام
باچوفسکی باد بازگشت ازسفر شایوه در کتااب خااطرار خاود چناین نوشاته اسات " :اگار بدخشاان انگشاتر
طالیی باشد ،پس حوض شیوه نگین الماس آن است ".ادلیت شیوه سرد و سیر باارش و زمساتان آن طاو نی
است .در این مورد شاعر از اهل مردمان این جا شاری هت دارد:
زعقرب تا به جوزا زیر برفیت،
بهار و تیر ماه ای نیست ما را
ساکنان شیوه به سه فرده منسوب اند .اکثریت آنها از مردماان شاغنان زماین اساماعیلی ما هب اناد کاه تقریباا
دودد سال پیش به علت بی زمینی ،جنگ و کشمکش های داخلی از شغنان به شیوه هورر کردناد.اکثریت
باشنده گان دریه دادعلی و تورغان از مردمان شایه اثنا عشر اند که زمانی از دریاه سااوان شاغنان باه آنواا
کوچیده اند .باا خره  ،ساکنان ده خانواده دریه دره دنگ خود را به ماا همهاون تاجیکاان اهال تسانن مارفای
کردند ،کاه زماانی از ریگساتان باه شایوه کوچیاده اناد .درطاول درنهاا ایان مردماان بادون مالح اار کایش و
م هب یک جاماه واحد را تشکیل داده  ،خود را شیوه چای و ملیات خاود را باا افت اار تاجیاک میگویناد .در
رابطه به همزیستی دلح آمیز آنها میتاوان نموناه ای از یاک داوم باا ناام شاغنی عارب یااد کارد کاه از نگااه
پیدایش این مردمان نژادان از پدرعرب و از مادر شغنانی اند ،که عین زمان چند خانه ای از آنها در دریاه
بلند کوه دادعلی سکونت دارند .شیوه چیان چاوندازان نامی و پهلوانان ماروی اند .پهلوانان و چاونادازان
بدخشااان و ت ارسااتان از میرشاایوه چاای  ،جااوره ،محمااد امیاار ،دلااداربیک یاااد کاارده ،ابااراز داشااتند ،کااه ایاان
پهلوانااان و چاوناادازان سااالهای دراز در جشاان هااای بزکشاای کااه در شااهر هااای بهااارز و فاای آباااد برپااا
میشوند ،غالب می برآمدند و حریفی را برابربه خاود نداشاته بودناد .متاسافانه ،اگرچاه دادم نامباارز طالباان
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جنگوو به شیوه نرسیده بود ،ولی متاسفانه دو پهلوان رستت دفت به مانند میر شیوه چی و ادسقال شاه اناور
را در سال  ۱۳۳۰از طری دشمنان طالب مآ ب به دتل رساندند.
شغل اساسی مردماان شایوه زراعات  ،مالاداری و شاکار اسات .در فاال تابساتان جواناان از دره و دریاچاه
های بی شمار ماهی میگیرند ،زیرا اناواع ماهیاان " مارینکاه" و " عثمانکاه" در رود خاناه هاای دادعلای و
پاایالب و تنااگ شاایو آب آنقاادر زیاااد اساات کااه مردمااان آناارا بااا تااورو ساابد د اید میکننااد .از درختااان مثماار
( باسمپ) به استثنا از جنگلهای انبوه سیب خود روی تل ک که در دریه های ادلیمن ماتدلی دولت شااهی و
خنج میگویند ،انواع دیگر درختان بااثمر را ندیادیت .دریاه هاای متا کره در داخال یاک دره تناگ نزدیاک باه
ماارز درواز وادااع گشااته انااد .چکلکهااای زردبیااد و ساافیدارکوهی را در اطاارای خانااه هااای شاایوه چیااان در
باضی دریه ها میتاوان دیاد .عویاب تار از هماه آنسات کاه سافیدار ماوزون یاا عرعردرشارایط ادلیمای شایوه
نمیرویااد و کاال سااتون و بااا رو وساااچوبی"پامیری خانااه هااای" مردمااان شاایوه از شااغنان و بهااارز بااه آنوااا
کشانده شدند و آنهات در ساابق باا خار و اراباه .از زراعات مردماان بیشاتر جاو و جاودر ،ن اود و مشانگ و
کمتر گندم و کرتوشکه( کهالو) میکارند .علت اساسی کمتار کاشاتن گنادم در آنسات کاه در باضای ساالهای
سرد و سیر بارش گندم نارسیده میماند و مردمان حتا سالهایی را بیاد دارند که زماین هاای گنادم کاشاته آنهاا
زیر بری نا به هن گام مانده بودناد .در سااحه مالاداری مردماان بیشاتر گااو وگوسافند و کمتار باز واساپ مای
پرورانند .بزپروری اساسا شغل مردمان دریه های خنج و دولت شاهی است .گله بزان ساکنان این دریه ها
از ذار بزان اسماری اند .بزان اسماری طبایتا دوی هیکل و درازگوش و سیر شیر اند .داحبان ادلی این
بزها مردمان کوچی نورستانی یا گوجور اند که چهار فال سال با گلاه بازان خاود از دره باه دره ای و از
جنگل به جنگلی میکوچند.در سالهای سابق مردمان دولت شااهی و خانج ،بازان اساماری را از گوجاور هاا
خریده اند و چون دریه های مت کره سیر شایبری و جنگلادار اناد ،سرشاماری بازان اساماری در شارایط ایان
دریه ها رو به افزودن نمود و پسان -پسان این بزهای خوش ذار به تمامی دریوار شیوه انتقال یافتند .شیوه
چیان با پرورش غژگاو(دوطاس) آشانایی ندارناد .مسالت اسات کاه غژگااو حیاوان اهلای اسات کاه طبایتاا در
وادی هااای بلنااد کااوهی ساارد و کاات بااری پااامیر و تبیاات و هیمالیااا همااه ساااله در شاارایط میاادانی میهاارد.
خاودیار فرق کننده دیگر این حیوان ذاتاا گوشاتی در آنسات کاه زمساتان غژگااو در کاوه و تهاه هاای کات
بری شاخ و دت و فک خود بری را تازه کرده ،از زیر بری پایه و ریشه بته ها را کافته با اشتیا می ورد.
شاااید ساایر برفاای فااال زمسااتان و کمبااود علفهااا در اواخاار زمسااتان و اوایاال بهااار بااوده باشااد ،کااه بااه گفاات
موسفیدان شیوه چای غژگااو پاروری در شایوه نااممکن شاد وکساانیکه چناد راس غژگااوی را از ولساوالی
زیباز خریده بودند در زمستان تلف شدند .غله بی شاماری شاتران  ،کاه در تابساتان در مرغزارهاای شایوه
میهرند ،مال کوچیان عرب و پشتون استند ،که هر سال در تابستان از ت ار ،کندز و بغالن با رمه های بی
شمار وگوسفندان ترکی خود به شیوه کاوچ میکنناد .ایان مردماان مالادار در زماان سالطنت محماد هاهرشااه
برای استفاده موسومی مواشی خود ،که ادال فال های تابستان و تیرمااه اناد ،از حکومات آنودات ساند و
دواله بدست آورده  ،فاال چراه گاه های بی شماری در شیوه و ایش( این وادی با بهترین مرغزار و علفهر
هااای تابسااتانی اش مربااوط بااه ولسااوالی کوفاااب درواز اساات) زیاار پااای سااتوران آنهااا انااد .مردمااان بااومی
برعکس از چراهگاه های پهناورخود مفادی نمیگیرند و ایالدهای آنهاا اکثارا در گارد و دور خانهاای ایشاان
اند .سیاست پشتون سا ری دوره محمد هاهر شاه دست به آن داد  ،که خانهای مالدار عرب و پشتون ساوء
اسااتفاده از ضااایفی مردمااان بااومی توانسااتند در ماادر کوتاااهی زمااین و علفهاار هااای مردمااان تاجیاک را از
دست آنها بربایند و آنها را اناام ب ش و وثیقه های مورثی خود درار بدهند .این نارضایتی و اعتراضار تا
بحال در این مناطق وجود دارد.
در سالهای کت برفی شیوه ،که زادگاه مردمان باغرور است ،نه همه ودت مکان بهشت آسا بارای سااکنانش
بوده است .مثلن ،تنها در سال  ۱۳۳۴باد خشکسالی و دحطی بی مثال کاه از ساال  ۱۳۳۷آغااز یافتاه باود،
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در حدود  ۱۷۰خانوار شیوه را ترز گفته  ،عازم و یت بغالن گشتند .با زحمت و دبر بی حد شیوه چیاان
در موضع دشت کیله گی و شرق پل مری زمین خریده ،خانه و حویلی ساختند .در طاول چناد ساال درایان
مکان گرم شیوه چیان پهلو به پهلوی شالی کاران بغالن زندگی داشتند .در آن سالهای پرآشوب و یات هاای
بغالن و بدخشان دور از نبرد طالبان بودند ،ولی بدب تانه فوج جنگووی " طالباان" باه بغاالن هات رساید .باا
استفاده از دسیسه سازی خانهای محلی ،طالبان شیوه چیان را از دهه های نوساخته شان بدر کارده ،چهاار
پا و زمین آنها را بین خود تقسیت نمودند .باد رزم و گریز -گریزتنها هشتاد خانواده از مردمان میانه خاالی
شیوه توانستند در موضع علی آباد و یت کندز زمین و حویلی ب رند ،ولی متبادی که از خانواده شیوه چی
ناداربودند باز پس به شیوه برگشتند.
سالهای اخیر در حیار شیوه چیان روی داد های مهت وپیشرویهای خوبی به چشت می ورد .تحت سرپرساتی
وکمک موسسه های خیریه و انکشاافی طاور مثاال شابکه انکشاافی آغاخاان افغانساتان در دریاه هاای دوآب
شفاخانه زمانهوی(عاری) و در پهت دره مکتب لیسه سااخته شادند .پاس از ساالهای پرآشاوب و تاریاک در
زندگی شیوه چیان تغیرار کلی وارد شده است .فاال دختران مکتب خوانده آزادانه در مکتبها تدریس دارند
و شمار مالمه ها از حساب آموزگاران محلی سال تا سال زیاد میشوند .دریه ها هت اکنون چراغان و عالداه
بین دریه ها من ت و رفت وآمد مردمان در سرکهای فرعی بین دهکده ها به اساتثنا از فاال زمساتان دایمای
است .در سالهای گرم و سیر بارش نرخ گله و علوفاه و دارور و کرتوشاکه در دکانهاه هاای سار راه شایوه
چیان از همه ارزان است.
طبق گزارش موسسار بشری و انکشافی  ،که در شیوه کار میکنناد یگاناه کمباودی ایکاه در روزگاار شایوه
چیان است ،این بی تفاوتی ایشان در رابطه باه کشات سابزیوار و اساتامال آن در غا ا اسات .اساتاد ناوروز
دلندری ابراز داشت ،که او با همکارانش در زمین های توربوی حادل بلندی ترب ولبلبو ،شلغت و پیااز و
سبزی و کباودی(یانایعدویه) رویاندناد .متاسافانه ،دهاادین تاا حاال در غا ای خاود از سابزیوار کات اساتفاده
میکنند .چون از او پرسان کردم ،که چرابرنامه کار پیوناد جنگلهاای سایب وحشای دریاه هاای خانج و دولات
شاهی را عملی نمیکنند ،او با تاسف چنین گفت " :شیوه چیان اکثرا مالدار و یک ﻛاره اند .سال چند ما یک
جنگل باغی سفیدار و بید را در دریه ماردره احداث کردیت .با وداف آنکاه جنگال محوطاه داایت هات داشاته
بود ،مالداران چشت محاف را خطا کرده ،ستوران خویشرا در داخل جنگل میهراندند .من کامال م الف گپ
مردمان شیوه چی ام  ،که میگویند به مالدار نهال اوبال .البتاه ماا کارمنادان زراعات بااد آن میکوشایت ،کاه
در آینده نزدیک احاداث باغهاای سایب وکاار پیوناد جنگلازار سایب خاود رو را در دریاه هاای خانج و دولات
شاااهی عملاای نمااایی ت .ولاای مشااکل اساساای مااا انتقااال نهالهااای زراعتاای و دلمهااای پیوناادی از ولسااوالی هااای
بهارز و شغنان است ،چرا که بهار شیوه دیر پا و راه های آن در این موست داب الابور اند".
حوض شیوه را بار ن ست در سال  ۱۲۲۷توسط دوکتور و عاالت بوتانیاک روس البارر ادواردویاچ ریگیال
مورد مطالاه درار داده و آنارا در نقشاه افغانساتان ثبات کارده اسات .از روی پیادایش خاود حاوض شایوه باه
گااروپ حااوض هااای تیکتااانیکی منسااوب شااده و در ارتفاااع  ۹۱۱۰متاار از سااطح بحاار جااای گرفتااه اساات.
حوض شیوه در سمت شمال شردی ولسوالی شغنان  ،تقریبا  ۷۰کیلو متر دور تار از مرکاز آن و در احاطاه
کوه های بلند و داخل یک چقوری مثلث مانند وادع گشته است .طول حاوض  ۳کیلاو متار و عارض آن تاا ۷
کیلو متر است .ژرفترین محلاه حاوض  ۷۲۰متار اسات .حاوض اساساا در مااه ساهتمبر پار آب میشاود .آب
چشمه های بی شمار ی از زیرسربند هشتاد متره طبیای با نام څموجواٿ برآمده ،دریاچه ای به نام ارخت
تشکیل میدهد و این دریاچه در دهه داک انه به دریای پنج همراه میشود .زمستان حوض سراسر یخ میبنادد.
حوض ماهی ندارد .در ساحل حوض یک سرای و آش انه همیشه در خدمت سیا حان و رهگ ران است.
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عالمان ،حوض های تیکتاانیکی شایوه و ساریز را در گاروپ حاوض هاای خطرنااز و رخناه شاونده نسابت
میدهند و برای اثبار ن ریه های خود پیرشاوی جنساهای کاوهی و ساال ورده شاوی ساربند هاای طبیاای را
می آورند .چنانهه خود کشای حوض شیوه ریگل در گزارش خود باد بازگشت به اروپا نوشته است " :در
دورر زمین جنبای شادید و رخناه حاوض شایوه دریاای پانج بساته خواهاد شاد ،و داد هاا دهاار پایاان آبای
افغانستان وتاجیکستان خساره بزرآ وارد میکند ".طبق آمار سال  ۱۳۲۷بلند شوی سطح آب حوض شیوه
باد هر بیست سال پر خاوی و خطار میگاردد .سااکنان روساتای درمارخات جمهاوری اساالمی افغانساتان و
جمایت درمارخت تاجیکستان از سالی در سال  ۱۳۲۳اززیر ساربند څموجاواٿ فارا آماده یااد کارده ،اباراز
داشتند ،که آنودت سیل زمینهای بسیار و جنگل و چراه گا های بیشماردو طری دریاچه ارخت را بکام خود
برده بود .ن ر به مشاهده سالهای آخرسطح با یی آب حوض یک متر و  32ساانتی متار باا برآماده اسات.
از جانب دیگر پهلوی آب موری ارخت ،پیدا شدن آب ماوری هاای دیگار و لغازش تهاه خااکی زیار ساربند
وضایت را متشنج میگرداند .طبق حساابار دبلای عالماان و کارمنادان حادثاار طبیاای در داورر فالکات
طبیای و در اثر رخنه شدن حوض شیوه به سمت ناحیه شغنان تاجیکستان  ۷۰۰میلیاارد متار مرباع آب فارا
آمده ،مورای دریای پنج را میبندد .در مدر  ۲۲ساعت آب انباری مدنوعی سیاد متره بوجاود آماده۲۹ ،
دهار زیر آب میکند .با خره در دورر کنده شدن آب انبارداد -داد سااحل دو طاری دریاای پانج از طاری
تاجیکستان و افغانستان با تهدید  ۷۰۲۰دریه و دشالق شسته میشوند.
دفدر ههیر -مسوول سازمان امدادی فاوکس -امریکاا در افغانساتان میگویاد ،کاه باه خااطر آماوزش وضاع
دول شیوه گروه مکمل عبارر از مهندسان  ،زمین شناسان و طبیاات شناساان در محلاه شایوه اعازام شاد و
وضع ایکالوژی وطبیای آن مورد آموزش آنان درار گرفته است .به گفته آداای ههیرسادی کاه راه ایان داول
را باز میدارد در حادود دو کیلاو متار پهناایی دارد و از اناواع سا ت ترکیاب یافتاه ،در حاال حاضار احتماال
رخنه شادن داول وجاود نادارد .آداای ههیار رخناه شاوی ساد داول را تنهاا در داورر رخ دادن زلزلاه شادید
امکان پ یر می شمارد.
فی میر حسن ای -روزنامه نگار محلی از شهر خاروغ از آن اههار نگرانی میکند ،که خطر داول شایوه
نسبت منطقه افغانستان برای منطقه مرزی تاجیکستان بیشتر اسات .باه عقیاده او ایان داول ناه تنهاا در ماورد
ددت افغانستان ،بلکه همیشه مورد توجه جانب تاجیکستان نیز درار داشته باشد .آدای میرحسن ای گفت که
در حااال حاضاار توجااه اکثاار سااازمانهای حکااومتی و اماادادی جهااانی بااه دااول سااریز وادااع در ناحیااه روشااان
تاجیکسااتان جلااب شااده ،دولهااای دیگرمتااادد و خطاارزادر محااالر مرتفااع مناااطق کوهسااتانی تاجیکسااتان و
افغانستان از ن ر ها دور مانده اند .به اندیشه میرحسن ای دول شیوه از جمله چنین دولهای خطرناز است،
که باید همیشه در زیر آموزش دوجانبه مت ااین تاجیک و افغان درار داشته باشد.
از سوی دیگراز خطر تروریستان نیز چشت پوشیدن ممکن نیست .مردماان تاا جاایی از حماالر تروریساتان
م الفین حکومت نیز اههار نگرانی میکنند .در راه یافتن مرآ طلبان طالاب تردانادن درغاار (ساد) سامت
درمارخت امکان پ یر است .از این رو برای جاماه آینده ساز تکرارا گوشرس کردن پند " عالج وادع پیش
از ودوع باید" واداا به مورد است.
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