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  ميله گل سرخ مزارشريفسفر  ه ھای ازخاطر

  

از مدتھا قبل آرزو داشتم بعد ازسالھای طو$نی روضه شاه و$يت مآب را زيارت و در ميله عنعنوی گل سرخ که 

بلخ اول حمل در و$يت باستانی  بحيث عنعنه و ميراث نياکان ما ازصد ھا سال به اينطرف ھمه ساله به روز

 جنده شاه و$يتبرگزارميگردد شرکت نمايم ،با وصف آرزومندی ام به ديدن صحنه ھای پرھيجان برافراشتن 

اين بود که درآخرين روزھای منتھی وعلت آن نيز گرديد ممکن دوم حمل مزارشريف بروز مآب متاسفانه سفربه

و حجم سنگين ترافيک مسدود بوده ، گذارشھای در کابل منتشر شد که تونل سالنگ بعلت برفباری  نوبه سال

  .دره شکاری وکوتل شبر صورت ميگيرد   از طريق بری و مرور وسايط مسافرعبور

بھر حال به روز دوم حمل حوالی ساعت ھشت بجه صبح ھمينکه از تکسی شھری در حومه شمال کابل که از آن 

ياده شده به انواع وسايط ترانسپورتی مسافرت بو$يا ت شمال کشوراستفاده ميگردد پ) ھده( بحيث ايستگاه يا 

 "مزار وا$ مزار وا$ " ھایبا صدا گرفته تا وسايط نقليه کوچک مواجه که مالک ھرکدام ٣٠٢  بزرگازبسھای

خود را به چون آرزو داشتم زودتر،بکشاندخود طرف مسافرين ميله گل سرخ مزارشريف را بسعی داشت 

رورت داشت و با ضانتخاب نموده که فقط به يک مسافر را یريم لذا وسيله مسافر بسا نمزارشريف برشھر

  "خير  دوعای "خواندن با  ماسفرو تکميل  راکبينتعداد داشتند ھمه انتظار مرا گويی راکبينپيوستنم به جمع 

  .بصوب و$يت باستانی بلخ آغاز يافت 

 ر بين تاکستانھای زيبای خود را دازحرکت ما بسوی مزار شريف سپری نگرديده بود که مدتی زيادیھنوز

نطقه  مآن ھای رنگين آن زيبائی خاصی به کوھدامان زمين يافتيم، باغ ھای دو طرف سرک عمومی با $له زار

 باغداران زحمت کش اين مناطق را ميديديم که در ھمان ساعات اوليه صبح ،موترداده بود، ما از پشت شيشه 

  .  بودند  )تاک بری و بيل داری(درانگور باغھای خويش مصروف فعاليتھای بھاری

 با خانواده خويش در برد کهآن سالھای   يادبطور ناخود اگاه به  طرف جاده عمومی مراقريه ھای دومشاھده 

  دولتیوان بخدمتدر و$يت پر م خدا بيامرزقبله گاۀآن زمانی بود که  و سکونت داشتهآنجا ھایی از دھکده يک

  داشتيمسکونت  بابا ی مادری امقلعه درقره باغ  ولسوالی  بهمربوطقريه ھای  يکی از درخانواده ما و  مصروف
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 را کوھدامان )شيره انگور  ازمخلوطی ( "دوش آب "ه دوشاو لذت  از آنوقت با وصف گذشت سال ھای طو$نی

وشاو کوھدامان د لذت براستیبود تا کنون از ياد نبرده ام مي) صبه ناری (  صبحانه يا بقول دھاتيان آنجاجزی که

        .  ی وجود نداردحلويات مدرن امروزھيچ يک ازدر

جاده  کنار  دو بود که در سال گروپ کودکان خوردنچه بيشترتوجه را جلب می نمودآ ھنگام عبور ازين مناطق

ا آنھم در  مينمودند، ديدن اين صحنه ھعرضهی زيبای $له را به مسافرين عمومی صف کشيده دسته گلھا

 ر کنترول وغارتگھای کشور بوسيله گروه ھای مسلح وطی قريب سه دھه جنگ و خونريزی شاھراه   هکشورک

 بود متاسفانه  و ديدنیجالبکامi برايم د ب ،جريمه و باجگيری استقبال ميشو با لت وکو مسافران در راه ھااز

  . جريمه واذيت ميگردند رين در بعضی از راه ھای کشورھنوز ھم مساف

  

تانھای زيبای شمال کابل و مناطق ميربچه کوت ، قره باغ ، باگرام و شھر چاريکار را به سرعت يکی بعد ما تاکس

 بجه به ولسوالی جبل سراج مربوط و$يت پروان رسيديم، راننده که خود باشنده   ديگر طی و حوالی ساعت ده

iتان احوالپرسی دوسو  ديداربرایم نمود وی ازين موقع ھمان مناطق بود مدت نيم ساعت وقفه چای نوشی اع

منطقه کوھستانی نيز   از طبيعت زيبا و ھوای دلپذيرآن برعiوه چای  شد تايسر آن مموقعو برای ما خويش 

  . لحظاتی لذت ببريم 

علت آن بعدا    استفاده مينمودندھمراه خويش شدم که اکثر راکبين از تيلفونھایبا تعجب متوجه  در جريان وقفه

 قبل از داخل شدن به دره سالنگ، جبل السراچ آخرين محلی بود که تيلفونھای جيبی در آن نوقتآدر  معلوم شد

  . بود   قابل استفاده

با گذشت سالھای نسبتا  ،آغازگرديدای سالنگ و پيچ وخم ھای آن با ختم وقفه چای مسافرت ما در دره زيب

ر اطراف جاده بمشاھده ميرسيد، راننده ما که  ھنوزھم بقايای تانکھا و زريپوشھای تخريب شده روسھا دطو$نی

ی از آن درگيريھا ھمه  با قصه ھا  به گفته خودش در بسياری از آن جنگھا عليه تجاوزگران روسی جنگيده بود

  .مصروف نموده بود  ما را

  

ادامه سبب برفباری شب قبل ه  ب،حوالی ساعت دوازده بجه ظھربود که ما به نزديکی تونل سالنگ رسيديم

 ممکن نبود ، زنجير فروشان سيار با توقف ھر موتر انواع زنجيرھا را به دوصد الی چھارصد  بيدون زنجير  سفر

زنجيرنصب افغانی عرضه ميداشتند عده از موترداران زنجير ھای شانرا با ديگران شريک و تنھا در يک تاير 

 که مسافرين ميله گل سرخ با مساعدتجھت موتر دارانی مجرب آن مسير بود که  مينمود اين يک ابتکاری

  کمک رسانی و معاونتروحيه  خوشبختانه،از آن استفاده مينمود اکثرآنھا آمادگی راه ھای کوھستانی را نداشتند

وقتی   راه بخصوص در دو طرف طونل سالنگ ما بارھا شاھد آن بوديم مسير در،بين مردم ھنوز زنده است در 
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 از وسايط شان پياده ماساير ھموطنان   قادر بحرکت نمی بوددام معضله تخنيکی و يا ک برف تراکمموتری بعلت

  .ند می شتافتی شانکمک و ياربه شده 

 گان خورد سال بود  هميگرديد ديدن فروشندآنچه باعث ناراحتی و تاثرلنگ ھنگام عبور از جاده کوھستانی سا 

  .  کار کردن در آن ھوای سرد شده بودند که بعوض رفتن بمکتب جھت اعاشه خانواده ھای خويش مجبوربه

 متر از سطح بحرارتفاع داشته و نواحی شمال و جنوب کشور را باھم وصل   ٣۴٠٠ما تونل سالنگ را که 

عبور و با گذشتن از دره کوھستانی خنجان به منطقه نسبتا ھموار دوشی و از عمده  مشکل  کداممينمايد بيدون

ی رسيديم، چنين به نظر ميرسيد که شھريان پلخمری نيزمانند ساير آنجا به شھر پر جمع و جوش پلخمر

ھموطنان ما مصروف تجليل ازجشنھای نوروزی سال نو بودند راننده ما به مشکل توانست از بيروبار و 

 و بازار پلخمری نبودکه ر ادامه دھد البته اين تنھا چوکچوک وبازار پلخمری راه خويشرا باز و به سف  ازدحام

چشم می  کاغذ پران ھای رنگا رنگ بنيز فضای اين شھر وآسمان    دريل ميشدجشنھای سال نو تجلدر آن 

     .خورد

اطراف سرک ديگری شديم که ھمه جا را از منطقه پھناوری    عبور از شھر و مناطق اطراف پلخمری ما وارداب

رمه ھای گوسفند و بز در   بودفرا گرفته ھا زمينھای سرسبز و چراگاه   ومی تا دامنه ھای دوردست کوه ھاعم

 را در چراگاه ھای کشور    و بز   کميت گوسفند،   بود با آن  ھرگوشه وکنار آن مشاھده ميشد اين اولين باری

      .ميديدم

 بادام  ر ايبک ھمچنان ادامه داشت دررستورانت پھلوان شھنان چاشت   بصوب مزارشريف بعد از وقفهسفر ما

 ھای ، تخت رستم، و تنگی تاشقرغان از جاذبه گiبی رنگ آن ھای بھاری با شگوفهسمنگان و$يت باغھای

شھرتاريخی   ھر واردما سرانجام حوالی ساعت سه بعد از ظ قرار داشت   درمسيرراه  طبيعی ديگری بود که

  .مزارشريف شديم 

اتک ھای  ھيچگونه راه بندان و په مختلف کشور ب و$يات دراين مسافرت طو$نی وگذشتن از ماخوشبختانه

ميديديم که درنقاط مختلف آماده خدمات صحی به  را  نگرديده درعوض تيم ھای سيار صحیمزاحمت کننده مواجه

  .ھموطنان بودند

  

کھا با شھر مزار شريف مھماندارھزاران مسافر ميله گل سرخ ازسراسرکشور بود ،جاده ھای مرکزی و پار

  رااستقiل کشور  جشن  ی شھر مزارشريف روز ھاي تجليل ازديدن جاده ھا   بود، يافتهگروپھای رنگارنگ تزئين

، در پارک اطراف روضه شريف به مشکل ميشد جای   زنده مينمودھا در خاطره    کابل  حضوریدر منطقه چمن

خالی پيدا کرد ،گروھی عظيمی از مردم برای داخل شدن بروضه شريف صف کشيده بودند در صحن روضه 
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شاه و$يت مآب در حال دوعا والتماس ديده ميشدند عده از درگاه رين وشيفتگان شريف نيز صد ھا نفر از زاي

 که يک روز قبل برافراشته شده بود جمع و آنرا برسم احترام می   زائرين دراطراف جنده سخی شاه و$يت مآب

  .بوسيدند

ان ما از گوشه و جاده ھای اطراف روضه شريف ھمه پر از مردم و وسايط نقليه بود، ھزاران نفر از ھموطن

 شھر مزارشريف وسايط جاده ھای به آنجا آمده بودند در اکناف کشور جھت اشتراک در ميله عنعنوی گل سرخ

 ھرات ، قندھار، خوست و ننگرھار فراوان بمشاھده ميرسيد ، ای و$ يات دوردست کشور چوننقليه با نمبر پليتھ

ی گل سرخ فاصله ھای طو$نی ر ا طی و خود را به آنجا معلوم بود ھموطنان ما برای اشتراک در ميله عنعنو

   .رسانيده بودند

ه ھا و سوپر مارکيتھا ھرطرف قد د اپارتمانھای بلند منزل، فروشگاسيمای شھر مزار شريف بکلی تغيرنموده بو

عنوی اشتراک ھزاران ھموطن ما از اقوام ومليت ھای مختلف دوش بدوش درکنارھم در ميله عن، برافراشته بود 

ھزاره و بقيه ،  اوزبک ، تاجک،تونښما اھم از پاقوام کشور  که   است بيانگر اين امر   مزار شريف خود  گل سرخ

، ايکاش عده از روشنفکران ما در خارج، زندگی صلح آميز و  از ھم جدا شدنی نيستندساکنان اين سرزمين کھن

 وطن ميان اقوام برادرساکن  در نفاق و شقاقاد ايجدر داخل کشور ياد گرفته بجایباھمی را از ھموطنان شان 

وطن مشترک ھمه ما يکپارچگی اقوام برادر  وحدت و و انرژی شانرا درراه وفاق ملی،، وقتمشترک ما

 .صرف نمايند  عزيزافغانستان

   عزيزدر وطنبه اميد سال پربرکت و صلح آميز 

   مبارک باد گرامیبر ھمه ھموطنان   و سال نو شمسی باستانینوروز

 


