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 Scientific  یعلم

  
  داکتر عبدالحنان روستايی

  ٢٠٠٨ دسمبر ١۶المان، 
  
  

  )نميهيادی از (
  

  امکانات انکشاف اقتصادی بدخشان
  

  )برهنگان بدخشانپا  به گرسنگان، تشنگان و ءاهدا(
  

   : گرامیۀسخنی با خوانند
 زنگ زده و جويای کتر صاحب هدايت از انگلستانداجناب دوست ارجمندم که  بود ٢٠٠٨ خزاندر يکی از روز های 

بعد از جور بخيری ياد آور شد که در سفر اخيرش به وطن سری به بدخشان زده و احوال زار مردمان . نداحوالم گرديد
 است زارباشندگان بدخشان چنان  اجتماعیاقتصادی و او افزود که اوضاع .  است کردهآن سامان را از نزديک مشاهده

عده ای نجا آهمدرسال گذشته   می گذرانند و و در سرماکه آنها نه تنها گرسنگی، بلکه تشنگی هم می کشند و در تاريکی
در  اقتصادی انکشافمکانات  اضافه کرد که چون ادوستم.  به هالکت رسيده اند از گرسنگیبرخی دگر و از سردی
آنگاه از اينجانب پرسيد . موجود نيست، شايد برای اهالی آن خطه بهتر باشد که به ساير نقاط مملکت کوچ نمايندبدخشان 

، زيرا از يک جانب نخواهد بود مصلحت  گفتم که کوچ کردنشگ به جوابدرنی ب. که در مورد افکار او نظرم را بگويم
 مساعد مملکتنيست و از جانب ديگر بايد امکانات زندگی در اقصی نقاط بهتر از بدخشان شور هم اوضاع باقی نقاط ک

گذشته از اين درد مهاجرت حتی در .  شرافتمندانه داشته باشند راحت تر ویانشان زندگ تا هم ميهنان ما در زادگاه،گردد
 اقتصادی در انکشاف ۀشان باقی بمانند و زمينزادگاهپس چه بهتر که آن مظلومان در . درون کشور بسيار جانگداز است

 وطنداران پشتون دير يا زود هر کدام را به زادگاهش می کشاند، چنانکه ،بخصوص که حب وطن. همان جا ها فراهم آيد
  !"یهر چا ته خپل وطن کشمير د: "ما گويند که 

 نگارنده چند تای از اين امکانات را ؟است اقتصادی بدخشان موجود انکشافآنگاه دوستم پرسيد چه نوع امکاناتی برای 
.  قرار گرفتآن عزيزمورد توجه "  بر دل نشيند الجرمهر چه از دل خيزد،"بر شمرد که هرکدام بر حکم آنکه شتابنده 

 مردم را ۀ از من خواهش کرد تا اين ارزيابی ها را بنويسم، باشد مگر گوش شنوايی پيدا شود و ضجه و نالسر انجام 
  . و اقدامی کرده تهداب خيری را بگذارد به اميد آنکه وضع اقتصادی مردم بهتر شودبشنود

از  هالکتخطر   راآن بيشتر از نيم نفوس ٢٠٠٨اوضاع رقتبار بدخشان که اينک در پايان خزان سال به تأسی از 
 اشاره از ما از دوست يک"به مصداق آنکه خواهش اين دوست گرانمايه و گرسنگی و سرما تهديد می کند و بر اساس 

 بدخشان را اندکی معرفی  سرزمين زيبا وغنی کهمرسالۀ حاضر را به رشتۀ تحرير در آورده، اميدوار" بسر دويدن
 هنگامی که ١٩٧٢نگارنده در سال بالخاصه که  .م باش آن سامان کردهبرهنگانپا گرسنگان، تشنگان و يادی از   وکرده

 و با بسا کنج و سفر طوالنی در بدخشان نموده يکی از پوهنتون های جاپان ن کابل محصل بود، با دو دانشمنددر پوهنتو
زنده طبعيت زيبای بدخشان با باشندگان شريف آن ياد سرزمين، بنا بر آن با ذکر نام آن .  آشنايی دارد زيباکنار آن ديار

ه آورده و پروردۀ کابل  نويسندۀ اين سطور ک.ت شگف در ذهن و ضميرمگوشۀ ميهن زيبای آن ۀ و عطر صد خاطرشده
آشنايی با همين حق  بنا بر . است و چه بسا که زيبا تر از کابل و کنار کشور برايش کابلهزمين می باشد، هر گوش

 به اميد آنکه ، می نويسمآن واليت اقتصادی انکشافسطور زير را در رابطه با امکانات  ، بدخشان پر رنگسرزمين
 نوشته  بسيار آرزو دارم تا، مجال داد اندکییان اگر گرفتاريهای زندگ.کرده باشم واليتخدمتی به هموطنان ما در آن 

 .نام می گذارم" نميهيادی از " را رساالتاين  از اينرو سلسلۀ .آماده کنم دگری را در مورد ساير واليات ميهن نيز های
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 حال زار مردم داشته باشد و به همچو افغانستان توجهی بهۀ اجنبی در نشاند با وجود آنکه باورم نمی آيد که دولت دست
که خون وطنداران خود را   و مزدور اجنبیولی نبايد مايوس شد، زيرا اين دولت بيغمباش.  عالقه ای نشان دهدهاپيشنهاد

 و  اندمردنی و ننگ ابدی را با خود بردنيست در حاليکه مردمان کشور و ميهن ماندنی ،در پای بيگانگان می ريزد
 در اين رساله در ديدملهذا الزم  .بدخشان می پردازندبه عمران  منجمله ،آن آبادانی ن شک با آزادی کشور بهوگان بددآين

آنگاه امکانات انکشاف اين  ،اجتماعی بدخشان تماس کوتاه گرفتهاحوال  و اقتصادیعوامل ، قدم اول به اوضاع طبيعی
، مواصالت  و بلورات کريمه فلزیانرژی، معادن آب و ابع و آبياری، من زراعتمحدود مانند بخش  چنددررا سرزمين 

ضمن اين نوشته واضح خواهد گشت که بدخشان امکانات  .دهم مختصر مورد مداقه قرار  بسيارو توريزم به صورت
در پايان اين رساله دريغم می آيد اگر چند سطری در مورد صيانت از محيط زيبای زيست . فراوان رشد اقتصادی دارد

 در بارۀ مشکالت آب نوشيدنی فيض آباد و راه  همچنان همينکه معلومات و اعداد و ارقام بدستم رسيد،.يت ننويسمآن وال
 های را که کم و کاستحاضر اميدوارم صاحبنظران، رساله  .های حل آن در مضمون جداگانه ای در آينده خواهم نوشت

بود، احتمال نا آشنا  برايم  محالتعده ای ازاز اينکه تلفظ نام  . اينجانب را خشنود گردانند،دارد، تکميل نموده فراوان
از قبل  از اين رهگذر از خوانندگان ارجمند .ته باشدف آنها اشتباه صورت گری از بعضبسيار می رود که در امالی

  .معذرت می خواهم
  
  

  بخش اول
  

   بدخشان و اجتماعیاوضاع طبيعی
  

   : و امکانات اقتصادی ـ اوضاع طبيعی١
از طريق دهليز  از طرف شرق با پاکستان و ، که از طرف شمال با تاجکستانافتيده در شمالشرق افغانستان بدخشان

 سرحد .در جنوب بدخشان واليات کنر، لغمان و پروان و در غرب آن تخار قرار دارد. چين همسرحد ميباشدواخان با 
 بخش های ومرواحی جنوبی و دامنه های قراق هندوکش ن. دريای آمو می سازد اين واليتطبيعی بدخشان را در شمال

 ه ایحيث شاخ  که منگرفتههندوکش شرقی قرار دامان قسمت اعظم بدخشان در . دناين واليت را محدود می کن شرقی
پيدا از سلسلۀ قراقروم جدا گرديده از بلندی های پامير، واخان و چترال از سمت شمالشرق به طرف جنوبغرب ميالن 

 کوه خواجه محمد از کوهستان هندوکش جدا شده و از جنوب رو به ، حوالی کران و منجان و حضرت سعيددر. می کند
عميقًا در فاصلۀ چندين کيلو متر کوه خواجه محمد را بين بهارک و فيض آباد رود خانۀ کوکچه  .می رودطرف شمال 

 کم  آنجنوبشرق بدخشان به سمت شمالغرب ارتفاع هندوکش از نواحی . است بوجود آورده در آنقطع و تنگی طوالنی
 در منطقۀ کران و منجان  متر۶٠٠٠  وواخان متر در نواحی جنوبی ٧٠٠٠  از چنانکه از ارتفاعات بيشتر،شده ميرود

 متر ۵٠٠ متر در منطقۀ کشم و کمتر از ٢٠٠٠به ارتفاع تقريبأ )  متر ارتفاع دارد١٧۶٠کابل از سطح بحر : مقايسه (
.  برق آبی را به وجود آورده است برای استحصال نيروی و يک قدرت عظيم آمو فروکاست می کنددر اطراف رودخانۀ

اخيرالذکر در بدخشان اولی در پاکستان و است که )  متر٧۴٨۵(و نوشاک )  متر٧٧٠٨(بلندترين قلل هندوکش تراجمير 
هندوکش شرقی  در  مخصوصًابدخشاندر مناطق مختلف  متر ۵٠٠٠ی با ارتفاعات بيشتر از قلل پر شمار. قرار دارد

  .)٢ و ١تصاوير  (سر به فلک می سايند
   

 سرحد افغانستان و نواحیدرپامير  در درۀ پارسان  :١تصوير 
  ].١ [تاجکستان

در واخان جنوب در ی دايمی مناطق يخچالها :٢تصوير 
  . سرحد افغانستان و پاکستاننواحی
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کيلومتر عرض دارد، از  ۶٠تا  ٢٠ بين  از شمال تا جنوب کيلومتر طول و٢٠٠  از شرق تا غرب حدود کهواخان دهليز
 کيلو متر مربع را که ١٠٣٠٠ که در شرق بدخشان موقعيت داشته و يک ساحۀ شاهکار های طبيعی به شمار ميرود

 " و بازدرۀ فراخ" زبان باشندگان آن به معنی درکه پامير .  می کندءتقريبًا يک چهارم وسعت بدخشان می شود، احتوا
شده پر  دره ها ن از ترسبات بزرگدانۀ کوه های اطراف ايمناطق فرو افتادۀ آن و گرفتهقرار  سطح مرتفعيک است در 

يکی از اين . گرفته قراریاز نظر ساختار های زمين شناسی بدخشان در محل تالقی شکستگی های بزرگ. ستا
شکستگی های . هرات و غرجستان و شمال کابل می گذرد، تا منجان و زيباک و پامير می رسد از  کهشکستگی ها

 زيباک، خواهان، شغنان، چويد، الرون، بدخشان مرکزی، خيوند، به استقامت های  از پامير می آيند وبزرگ دگری که
که حرکات افقی و عمودی ی ها  شکستگناي.  در بدخشان مرکزی با هم تالقی می کنند،می رسندجوگانی و تاش کپرک 

وکش و پامير که از مناطق شديد زلزله د هن و در تاجکستاند که بين سلسله های تيانشانندارند، به ساحۀ مربوط می شو
  . )١نقشۀ  (خيز محسوب می گردند، قرار گرفته است

  

  
  ).يک ( که بيشتر در بدخشان تمرکز يافته مناطق زلزله خيز افغانستان :١نقشۀ 

  
قرار تحقيقات جديد جيو فزيکی و اهتزازات سايزميکی، .  کيلو متر می رسند٧٠ اعماق بيشتر از تامرکز اين زلزله ها 

در مناطقی که اين شکستگی ها به زوايای بزرگ تالقی می کنند، طبقات زمين ). يک(اين کتله ها هنوز هم فعال اند 
   .)٣تصوير (و دره ها گرديده اند  مانندنزول کرده، باعث بوجود آمدن فرو رفتگی های کاسه 

  

ی و رودخانه ها با دره ها عکس فضايی حوزۀ فرو افتاده بين بهارک و جرم :٣تصوير 
 کالنتر رسم شده چندين برابر شانرودخانه ها از اندازۀ اصلی. زرديوج و و وردکوکچه،

  ).اضافات از نگارنده، ٢٠٠٨، Google Earth: منبع ( اند
  

دشت فراق

بهارک

دشت فراق

بهارک

دشت فراق

بهارک

وردوج

دشت فراق

بهارک

زرديو

دشت فراق

بهارک

دشت فراخ

بهارکبهارک

 کوکچه 
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در اثر تخريبات بعدی طبيعی با گذشت مليونها سال احجار مختلف سلسله کوه ها توسط آب در اين حوزه های فرو افتاده 
انتقال يافته و آنها را تا حدودی پر و سطح آنها را هموار کرده است مانند حوزه های فرو افتادۀ فيض آباد، ساحۀ فرو 

، راغ، دشت پهن در غرب دريای "حضرت سيد"، حوزۀ فرو افتادۀ )٣تصوير (جرم با دشت فراخ ارک تا هافتاده بين ب
و ائتکاالت طبيعی ساختار اين شگستگی ها حرکات همچنين در اثر . شيوه، دشت ايش در شمالغرب فيض آباد و غيره

 پلنگ دره، ديو دره، سر دره، قاص  مانند درۀ کوکچه، درۀ ارگو، درۀ شيوه، چاوش دره با دو آب يفتل، ُسوم دره،هايی
بوجود آمده که  ها درۀ مقبول ديگر صد درۀ زرديو، درۀ انجمن، درۀ کورخو، و ،دره، سفيد دره، شاخ دره، خاش دره

  . يهای طبيعی بدخشان افزوده اندئزندگانی را مساعد کرده و بر زيبارشد اقتصادی و امرار زمينه های 
رتس ها، گرانوليت ها، ا، کو)سنگ خارا( مانند گرانيت ها ختلفی چون مگماتيت هااحجار م  بدخشان ازیا هکوهستان

  و غيره ريگ سنگهای، مرمر ها، آهک سنگها، دولوميت ها، سليت ها کانگلو ميرات ها،گنايز ها، امفيبوليت ها،
مت بعضی از اين ضخا. تشکيل يافته که در دوره های مختلف ساخته شده و تحوالت متعددی را از سر گذشانده اند

 ، بدخشانهای جيولوجيکاربه دليل ساخت .]٢[طبقات مثًال در قسمت های فوقانی دريای کوکچه تا ده هزار متر ميرسد 
 از اعماق زمين بداخل اين شکستگی ها صعود کرده به نزديکی ر آتشين چون گرانيت ها، احجامخصوصًا شکستگی ها

ز مناطق بدخشان طبقاتی که اين احجار گرانيتی را پوشانده اند با گذشت در بعضی ا. ]٣ [های سطح زمين رسيده اند
 در نتيجه عده ای از اين احجار گرانيتی عريان گرديده اند. مليونها سال تخريب و از آنجا ها توسط آب انتقال يافته اند

رت داشتند با آبهای زير  که هزاران درجه حرا آتشيندر زمان صعود، اين کتله های. مثأل در نواحی درواز و يفتل
اين . ندزمينی تعامل کرده که در نتيجه مقدار معتنابهی از فلزات، نيمه فلزات و غير فلزات را در خود حل نموده ا

محلوالت سر انجام در درز ها و شکستگی های احجار مجاور نفوذ کرده و همدرانجاها باعث تبلور منرالها منجمله 
 غنی می باشد که در بخش بررسی  و بلورات کريمه بدخشان از معادن فلزی و غير فلزی.ندمنرال های معدنی گرديده ا

  .امکانات انکشاف اقتصادی مورد بحث قرار می گيرند
وجود  آن هنوز  که بقايای بودند بدخشان تحت کتله های عظيم يخچال ها قرار گرفتهی ازدر عصر يخچالی مناطق وسيع

ج و در اطراف منطقۀ زيباک و دره و جهيل وارک، درۀ ورده فرو افتاده بۀدر حوز يخچالی  هایترسبات دوره. ددار
 متر از سطح ١۴٠٠حوزه های برفگير دايمی تا ارتفاعات در دوره های يخچالی ]. ٣[شيوا و واخان تثبت گرديده است 

کشيده   خود را باالسطح بحر متر از ۴٨٠٠  بيشتر ازدر حالی که اين سرحد امروز در ارتفاعات. ندبحر پايين آمده بود
  ].٣ [اند

اين . از نظر ساختار های طبيعی بدخشان به سه بخش تقسيم می شود يعنی مناطق کوهستانی، سطوح مرتفع و دره ها
. شودفصول بعدی به آنها تماس گرفته مي که در ،های طبيعی بر اوضاع اقتصادی و اجتماعی تأثير فراوان دارندساختار

فرق از يک منطقه تا منطقه ديگر بسيار بدخشان  اوضاع اقليمی ، لذااست زياد مذکورمناطق ارتفاع در از اينکه تفاوت 
 قراريکه اعداد و ارقام . به صورت عموم بخش های شرق بدخشان سرد و نواحی غرب آن معتدل و يا گرم است.می کند

درجۀ حدود صفر  ثبت شده اند، نشان می دهند که حد اوسط حرارت در ماه جنوری ١٩٧١ تا ١٩۶٣اقليمی که از سال 
 درجۀ سانتی ١٣حدود  حد اوسط حرارت ساالنه در فيض آباد. ]٣[ درجۀ سانتی گراد بود ٢٧سانتی گراد و در جوالی 

 ٢٠ در مناطق شرق بدخشان تا منفی ت در بعضی از مناطق بدخشان، بخصوصدرجۀ حرار). يک(گراد محاسبه شده 
بلند ترين .  ماه تحت صفر قرار می داشته باشد١٢ تا ٩  بين و در قلل بلند درواز و پاميرنزول می کنددرجۀ سانتی گراد 

 مناطق مشهد،  درۀ کشم منجمله. درجۀ سانتی گراد ميرسد٣٠ تا ٢۵درجۀ حرارت در مناطق غربی بدخشان بين 
  .تشخان، فرسخ و کوالغ گرمترين مناطق بدخشان اند

حد در فيض آباد .  ملی متر در سال نوسان می کند١٠٠٠ و حتی ٨٠٠بدخشان بين کوهستان مقدار بارندگی در قلل بلند 
تو پاسکال  هک١٠٠٠ تا ٩٩٨فشار هوا و باد در تابستانها در بدخشان بين .  ملی متر در سال است۴٩٣اوسط بارندگی 

در . )٢تصوير  ( نواحی جنوبی واخان از يخچال های دايمی پوشيده استًانواحی جنوبی بدخشان مخصوص. ميرودباال 
 متر ٢۴٠٠آن مناطق بدخشان که دارای ارتفاعات بيشتر از . باشدمی " نيمه صحرايی سرد "اقليم بدخشان اقليممجموع 

 متر از سطح ٣٠٠٠ تا ٢۵٠٠ تابستان مناطقی که بين .وام می نمايد تا مدت شش ماه دًااست زمستان آن طويل و بعض
تر دارای اقليم معتدل می  نيئ ساحات پا.بحر ارتفاع دارند نسبتًا سرد بوده و شبها در همچو مناطق آب را يخ می زند

هسته  آسمان صاف و هوای خشک شروع شده، آهسته آ روز های گرم و شب های سرد، بدخشان با درزانخ. دنباش
 متر از سطح بحر باريدن ٣٠٠٠ تا ٢۵٠٠سرد ميشود تا اينکه در همين فصل در ارتفاعات بين   و بارانی وآلودابر

 متر در ثانيه معموًال از سمت شمالغرب و يا از جانب شرق ۴ تا ٢باد های منطقه يی با سرعت . برف شروع می شود
رو به پايين و در اثنای شب  رو به باال  دره هاه ها ودامنکه باد های محلی در جريان روز از  می وزند، در حالی

  .وزندمي
 و امکانات خوب بسيار وسيع بوده آنها در بلنديهای کوهستانها قرار دارند، منابع  که بدخشان رويزمينیهای آب

يا آب و کول  شتهکوه هزار چشمه چنانکه از نامش پيداست، چشمه ساران فراوان دا .رده اندواقتصادی را بوجود آ
در . دند را نشان می دهها در جريان سال تفاوت زيا رودخانه سطح آب. ايستادۀ شيوه در همين کوهستان قرار دارد

فصل در در مواسم بارانی چنانکه هم .ند طغيان می کهاکوه  اثر ذوب شدن برفهای سلسله برتابستانها آب رودخانه ها 
 ريا هایدمهمترين رودخانه های بدخشان عبارتند از  .د خروش می آيبهبهار تا يک مدت کوتاهی از اثر باريدن باران 
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 ، زرد ديوج،و کران و منجان، ورد درواز، دراج، راغ، کشم، انجمن،، و کوکچه با معاونين شان مانند واخان، شيوهپنج
 آبهای  فيض شيوه ازرياید اين معاونين خود از وصلت جويبار های متعددی بميان آمده اند، بگونۀ مثال . و غيرهکورخو

گونه تنها در واخان   به همين.سر به مستی می زند و غيره ، کالوه، خونی، گوتستانخ درهتوری دره، دلبرزا، شپيلو، 
های زير زمينی بدخشان تحقيقات  آب در خصوص.نديۀ خرد و بزرگ در خروش و در غوغا رودخان١٠٠بيشتر از 

و حوزه های فرور افتادۀ های جيولوجيک آن پيداست، در دره ها اختار ولی چنانکه از س، صورت گرفتهچيزینا
  . آب کافی زير زمينی بايد وجود داشته باشدهاکوهستان

 و ميتوانند مورد استفادۀ رند دارد که در مناطق کوهستانی قرار دا زيادی خرد و بزرگ زيباواليت بدخشان جهيل های
 اين آبها برای توالد و تکاثر پرندگان .لی داشته و دارای آبهای دايمی می باشند يخچاأ معموأل منش وگيرندباقتصادی قرار 

 متر ۴١٢٩که در ارتفاع ) ، فکتوريازرکول، سرکول( جهيل زريقول .محل و استراحتگاه پرندگان کوچی بسيار مهم اند
  کول چقمقتين.ن را می سازدجکستا کيلومتر سرحد بين افغانستان و تا١٨ به طول تخمينی ،در منطقۀ پامير قرار دارد

 پنج از رودخانۀ از یئ ها که شاخۀافتيده اندمجاورت همديگر در و جنوب شرق زريقول   در پامير خردواخاندر شرق 
 انجمن در جنوب اين  های بدری جمال در شرق بدخشان و آبشيوا و حوضهمچنين جهيل . دنمی گذراين دو جهيل بين 

 آب ابيار در درۀ  مانند،موجود است کوچکتری در کوهستان های بدخشان ۀين آبهای ايستاد عالوه بر ا.واليت قرار دارند
جهيل فراس توسی در منجان و آب راست دره در شمال کوتل دو ابيار بين کوه غاز و کوه بندکان در شمال درۀ سخی، 

از مناطق يخچالی منبع  که  و غيره، حوض شاه در شمال راغ در درۀ وردوجراه، حوض دو راه يا جهيل دوفرين
،  کشنيخان، اوار، لخش، ورک، قالت، جرف،مانند مندَرس (، پامير، واخان، بندکان، منجانکوه های کيدور در .گيرندمي

  .وجود دارد دايمی درواز و غيره صد ها قطعه يخچال )چپ کول
اط و انقباض تخريب کرده ای انبس بدخشان را در عمليات فزيکی بر مبنیاههر چند اقليم سرد عصر يخچالی کوهستان

کمتر حيوانی ميگردد، در بدخشان خاک های حاصلخيز نباتی و اوضاع سرد اقليمی که مانع انکشاف حيات ولی نسبت 
از اينرو .  يخبندان اند از امالح معدنی عاری اندۀاک های بدخشان که خاکهای اين دور از خعده ای. به وجود آمده اند

در . )۴تصوير  ( خاک های دشتی و چمنی بوده کمتر قابل استفاده اند بلند در ارتفاعاتاننوعيت خاک های بدخش
 بوجود آمده که خيز، در بخش های وسيع غرب بدخشان خاک های حاصل متر از سطح بحر٢٠٠٠ تا ۵٠٠بين ارتفاعات 
 ضخامت  اند،ساخته شده) ُرس(وس ِ گل ل اين خاکها که از. تا دامنه های کوهستان خواجه محمد کشيده می شودهادامن آن

 و ارزش اقتصادی  يابند می ادامه متر می رسد و تا نواحی کشم، راغ، رستاق، شهر بزرگ و فيض آباد٣٠شان تا 
 دره های کوهستانهای بلند مانند روشان، شغنان، غاران، اشکاشم، واخان، زيباک، کران و منجان که در .بسيار دارند

محيط خاص طبيعی و مسکونی  ،ياد می گردد" هفت کوه بندی"يين افتادۀ غرب بدخشان به نام زبان باشندگان مناطق پا
 متر از سطح بحر، قطعات زيادی ۴٠٠٠  ارتفاعات پيوست اين دره ها تايهای بلند در.را می سازند که بسيار جالب است

 رودخانۀ  و بسترر اطراف و نواحید .های پر فيضی را بار آورده اندهاز چمنزار های مرطوب بوجود آمده که چراگا
 قابليت استفادۀ خاکهای نسبتًا خوب که موجوديت ترسب کرده  ایباريکدانه احجار )۵تصوير  (پنج، آمو و کوکچه

  . )۵ و ۴تصاوير  (يده اندي رومحدودی  و جنگلزار های نيزارها،زراعتی را دارند، لذا در آنجاها چمنزار ها
  

 در واخاندر منطقۀ کوتل بروغيلخاک های جغلدار  : ۴تصوير 
]١.[  

خاک های زراعتی درۀ کوکچه در غرب فيض : ۵تصوير 
  .٢٠٠۵تصوير از نگارنده، تابستان . آباد

  
ويل گيرد، الکن سردی زمستانهای ط صورت ميه ایزان و زمستان بارندگی قابل مالحظبا وجود آنکه در بدخشان در خ

در امتداد سواحل آمو از  تنها.  باعث آن گرديده که جنگلزار های بهم پيوسته در اين واليت بميان نيايندو خشکی تابستانها
 به طول تقريبی صد کيلو متر و عرض يک تا ده ، جنگل توغیمناطق غرب بدخشان تا نواحی امام صاحب در کندز

اين جنگل ها نيز مانند ساير ثروت الکن در اين اواخر .  ترکيب يافته غيرهکه از درختان بيد، گز و بوجود آمدهکيلو متر 
ن خارجی احمايت متجاوز از که  است قرار گرفتهیرتمندان و جنگساالراندمورد دستبرد و چپاول قهای عامه 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۶

 آباد قرار  کيلومتری جنوبشرق فيض٢۵ که در )بهارستان ( بهارکۀمناطق دگری مانند حوزۀ فروافتاد .دن خورداررب
تنها اين دره امکانات زندگانی را عالوه بر بهارک برای قرای خيرآباد، ملنگ آب، ونج، (زرديو پيوست آن  با درۀ دارد

طق وسطی منا، )٣تصوير ، يده استانغزاليو، پرخو، يباب، مدرسه، ازوان، مزار، يوخچف، لروازه و غيره مساعد گرد
 منطقه درۀ خاش به شمول مناطق شهران، مناطق وسيعی بين چاوش دره تا  بين خاش تاآدو طرفۀ دريای شيوه، ساح

دارای  خشاند در مناطق غرب ب سواحل کوکچهۀو تا جايی هم دو طرف ه تا نواحی شهر بزرگ و چاوش درفيض آباد
 بای ارگو به طور مثال درۀ زي. می کنندءايفا که نقش مؤثر در امر توليدات مواد غذايی  قابل زراعت اند خوبخاکهای

 کيلو متر دارای خاک های حاصلخيز بوده و منابع قابل ١٣ کيلو متر و عرض ٢۴ با طول در جنوبغرب فيض آباد
   . که همه ارزش اقتصادی را دارا می باشنددن دارپر فيض آب و چراگاه های ،چوبحبوبات، مالحظۀ 

بستانها مالداران در ان وجود دارد که در تاهايی فراوه چراگا چمنزار ها وهمچنين در شيله های کوهستانهای بدخشان
 ٣٠٠٠در ارتفاعات بيشتر از . يالق ميروند مانند چراگاه های واخان، شيوا، کران و منجان، انجمن و غيرهيآنجا ها به 

متر از سطح بحر اراضی صحرايی و نيمه صحرايی بوجود آمده اند که در همچو اراضی بته های کوهی همراه با 
در . يه و ارتميزيا، شيرين بويه، نباتات طبی و نباتات علوفوی می رويند و در تابستانها خشک می شوندگياهان اروش

نشيب دامنه ها نباتاتی مثل خنجک، چوب خار، سرو کوهی، گز، دوالنه و اقسام بته ها منجمله گالب وحشی، بربرس و 
درختان مثمر و غير مثمر تربيه  تربوز و خربوزه،  انواع حبوبات و علوفه،در بين دره ها عالوه بر. دنغيره می روي

 و های وسيعهچراگا بوده،  منابع عظيم آب و انرژیعالوه بر معادن، دارای با سطح مرتفع پامير دهليز واخان .شوندمي
  .)٧ و ۶تصاوير  ( که از نظر اقتصادی مهم اند سبز و شاداب داردمزارع

  

  
  ].١[  پامير حاصالت گندم در قاضی ده :٧تصوير   ].١[  درۀ دهخان پامير درچراگاه  :۶تصوير 

  
پامير بهترين چراگاه جهان است که : " از پامير ديدن کرده بود، نوشته که ١٢٧٣ی که در سال ائيمارکو پولو سياح ايتال

  زياد کار کرده بدخشاندر کهاتريشی  دانشمنديک همچنان ." ز فربه می شوددر آنجا يک حيوان الغر در ظرف ده رو
در مورد . فرهنگ بزرگی که در آنجا دست ناخورده باقی مانده، بسيار دلچسپ استبخاطر  که پامير ستمعتقد ا] ۴[

  .به تفصيل صحبت می شوداين رساله  طبيعی در بخش منابع  و دهليز واخانپامير
، جاييکه خاک های حاصلخيز وجود  نواحی غربی اين واليت در در دره ها و از همهزراعت و مالداری بدخشان بيشتر

 اشتر بالخاصه اشتر  يابو،، اسپ،غير از حيوانات اهلی چون گوسفند، بز، گاو، خردر بدخشان .  صورت می گيرددارد،
 روباه برفی  حيوانات وحشی چون گرگ، پلنگ برفی، غژگاو وباختری که به ندرت يافت می شود،يا ختی  ُببخدی يا

 بز ،])۴[حيوان در مقايسه با کشور های همسايه در بدخشان سياه رنگ است که به زيبايی آن افزوده پوست اين (
 که  نيز وجود دارد که در زبان های محلی به نام گوز يا گوزن ياد می گردد، آهوی مارکوپولومخصوصًاکوهی، آهو 

   .)٩ و ٨تصاوير ( ند می کرشد ]۴[ سانتی متر ١٨٠ آنها تا  هایشاخ
 

 ]۵ [ مارکوپولو در پامير افغانی مقبول آهوان :٨تصوير   آهوی مارکوپولو در پاميرتاجکستان :٩تصوير 
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]۵.[ 
 همچنين . منجله اسپ پاميری از شهرت خوب برخوردار است که قامت متوسط دارد، قوی می باشد،اسپ بدخشی

 پر خط و خال و خوشرنگ پرنيسيوس در پره های بزرگ و مقبول وب بخصوص شه، نادر و حشرات کميابپرندگان
  .بدخشان پيدا می شوند

 قبل از همه .دشويک از موضوعات ذکر شده به صورت جداگانه ولی مختصر صحبت می   روی هر آيندهدر فصل های
  .دگردمی مطالبی خدمت خوانندگان ارجمند ارائه در بخش بعدی در بارۀ اوضاع اجتماعی بدخشان 

  
  ماخذ ها ـ ٢

  نابع دریم ـ ١٫٢
  

 سروی و کارتوگرافی پولند با همکاری رياست ۀادار. هوری ديموکراتيک افغانستاناتلس جم: جيوکارت   :يک 
  .، وارسا١٩٨۴کارتوگرافی افغانستان، 
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