
 

شغنان سیمایاداره نشرات   

  

 اشکاشم که ساخت آن یک رویا بود–جاده شغنان

 

  ۹۸۳۱جدی ۷۲دوشنبه 

 

 روزنامه هشت صبحسکندر شغنانی، 

 

  

بود. این  عطفی در روزگار مملو از درد و رنج مردم شغنان نقطه ۹۸۳۱ قوس ۷۱

  .شردهرا بررای مرردم شرغنان م مرو  مریتررین ارا شبخش یکی از بزرگروز پایان

های سر به فلک شغنان، برای سرزمین شغنانیانی که در آغوش کوه –اشکاشم  جاده

  .کنند، ت ول بزرگی استزندگی می

هرا بروده، هرا در درازنرای قررنپرر از مرم و پریه کره دارای شر ف ی کاربران این جاده

انرد. ایرن های بزرگ تاریخی دست و پنجه نرم کردههمواره با درد و رنج و مصیبت

عمرررومی، برررا آن فرررراز و نشررریر و مطرررراا برررزرگ موسرررمی، ترررا مرکرررز ی جررراده

هررررای کیلرررروم ر دررررول دارد و تصررررور سررررامت و هموارکرررراری صررررخره۹۸۱)قلعرررره 

 های هر عصر و زمان، برای باشندگان آن منطقه بود.وحش ناک، از ش ف ی

های سر به فلرک در دو دررس سراحم آمرو و ام رداد آن ترا داس ان این دره، با آن کوه

های قدیم تا امروز سینه به سینه ان قال یاف ه و تا اکنرون در دروازها، از نمم منادق

 اسررت.هررای م نرروق، نقررم شرردههررای مررردم زنررده اسررت. ایررن افمررانه، برره روایررتذهررن

گف نرد  شران سرود جمر ه مریهرای قردیم در روایرتها و افمانههای ما از قصهکالنبابه

« زنردان حرررا سرلیمان»یاکران مرا، آن را کنریم، نای که ما در آن زندگی مریدره»

هرای افمرانهبودن و نبودن زندان حرررا سرلیمان، دغدغره« نام ذاری کرده بودند.

کشرد. و ری ایرن کره از است که هنوز در ذهن هر آدم شغنانی و دروازی نفس می ای

ای پیونررد برره حقیقررت دارد، تررا اینررک، سررند دیررد ترراریخی تررا ارره حررد، اانرراراا افمررانه

 است.ای در این زمینه به دست نیامده و رسمی درست

شررناس، بررا ادای ممرروو یت در هررای وایفررهبرره هررر حررال و برراخمره، برمرری از انمرران

 کننررررد.برابررررر آبررررادی کشررررور برررررای آوردن دگرگررررونی م بررررت پیوسرررر ه تررررالش مرررری

شغنان، دلمم شوم  -های مدم  زار، سرانجام با ایجاد جاده اشکاشم این گونه انمان

ی ممریر دریرای آمرو ای بررای باشرندگان ایرن درهدیوار زندان را که سرد تراریخیاین 

 برررود، از میررران برداشررر ند و هنررروز هرررم کرررار بررررای برایرررده شررردن آن ادامررره دارد.
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هرای سرن ین برا های م مادی، با پش ارهاز آغاز سکونت، باشندگان این سرزمین سال

ا عبور، کمرشان کج و کرو  صعر هایها و از فراز و نشیر کوتمعبور از این کوه

 گردید. 

هررایی در گرروش هررر آدم و سرررانجام، آغرراز مرراه قرروس اممررال، آهمرر ه آهمرر ه، هن امرره

هرا آبراد و دی رر منطقرهرسرید. سرفیر موشربخ ی هرر   رره در شرنر فری شغنانی می

هررا برراز هررای ترراریه، برره روی شررغنانیی شرر ف یداد کرره برره زودی دروازهمررهده مرری

با گذشت هر روز، نقطه وصم از دو دررس جراده )اشکاشرم و شرغنان ، مواهد شد. 

  شد.تر مینزدیک

قرروس، آمرررین صررخره، کرره مررانر ورود مرروتر برره دریاارره بررود، بررا صرردای آمرررین ۷۱

 .اشکاشرررررم وصرررررم گردیرررررد -انفجرررررار برداشررررر ه شرررررد و جررررراده ترانزی ررررری شرررررغنان 

یش مکمرم جراده، هرای برانفوذ، در مراسرم گشراممووخن ملکی و نرامی و شخصریت

اشرررر راک داشرررر ند. سرررررانجام پررررس از تررررالش انررررار روزه، برررره همکرررراری مررررردم 

قروس، کرار سرامت ۷۱پم اروبی برر فرراز دریااره سرام ه شرد و روز « درمارمت»

ای کره در رویاهرا برود، تکمیرم شرد و او رین مروتر از جراده ترانزی ری اشکاشرم   جراده

مرا برود. آن روز، برا عبرور قروس، روز منمری بررای مرردم  ۷۱شغنان عبرور کررد.  

هررا، مررورد زدنپاشرری و کرر نخمرر ین مرروتر، ایررن موفقیررت را مررردان و زنرران، بررا گررم

  .اس قبال قرار دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

  


