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Na triindvajsetdnevno potovanje smo se odpravili 18. julija 2005. 

 

Med Hunzi in Kalaši na stičišču Hindukuša, 
Karakoruma in Himalaje 
 

UVOD 
Predstavil vam bom zasneženi svet šest in sedemtiso- 
čakov, za povrh pa še 8126 m visok Nanga Parbat. Vse 
jih ločijo globoko vrezane doline deročih rek, kjer se 
skriva dragoceni biser – pisana paleta ljudstev z različ- 
nimi jeziki in nenavadnimi šegami. 
Najprej smo se s sopotniki podali med strah vzbujajoče 
plemenske Patane, bradate može, ki naseljujejo seve- 
rozahodni Pakistan in vzhodni Afganistan, nato med 
Kalaše, potomce grških bojevnikov Aleksandra Velike- 
ga, ki med večmilijonskimi muslimani daleč naokoli še 
vedno ohranjajo svoje staro animistično verovanje in 
navade. Na severu smo se v smeri proti Kitajski srečali 
s prebivalci Hunze, ki zaradi skromne in zdrave prehra- 
ne slovijo po veliko stoletnikih. 
Pot smo si utirali čez strme in težko prehodne visoke 
prelaze, od ene do druge doline v kraje, kjer se človek 

 
 
sreča z mogočno naravo in s samim seboj, kjer z  
zvezdami osvetljeno nebo pripoveduje zgodbe veselja 
in žalosti, življenja in smrti. 
 

OSNOVNI DEMOGRAFSKI PODATKI 
Pakistan je islamska zvezna republika in šteje 179,2 
milijona prebivalcev (2012). S površino 796.095 km2 je 
skoraj štiridesetkrat večji od Slovenije, po številu pre- 
bivalstva pa kar sedeminosemdesetkrat. V Sloveniji ži- 
vi na 1 km2 101,5 osebe, v Pakistanu pa 225,1. Preb-i 
valstvo je nagneteno v ravninskem delu države ob reki 
Ind, zunaj gora in suhega puščavskega sveta. Smrtnost 
dojenčkov je tu izjemno visoka: od 1000 živorojenih jih 
pred prvim letom starosti umre 75 (v Sloveniji 2,3). Za- 
radi visoke rodnosti je povprečna letna rast prebival- 
stva 2,9-odstotna, kar pomeni, da se število prebival- 
stva v Pakistanu v enem letu poveča za več kot 
500.000 oseb (za četrtino Slovenije). Pričakovana 
življenjska doba je za moške 63 in za ženske 65 let.  



 

 

 

Po veroizpovedi je 95 % muslimanov (državna vera), 
od tega 80 % sunitov in 20 % šiitov, predvsem izma- 
ilcev. V Pakistanu živi še okoli 2,7 milijona kristjanov in 
2,5 milijona hindujcev. Nepismenih je 62 % prebival- 
cev, s kmetijstvom pa se jih ukvarja dobra polovica. 
Pakistan je neodvisna država od 14. avgusta 1947, 
islamska republika pa od 23. marca 1956. Ime Pakistan 
pomeni »dežela čistih«. 
Pakistan je v letu 2013 ustvaril 236,6 milijarde USD 
bruto domačega proizvoda, na prebivalca pa 1299,12 
USD, kar ga uvršča med najrevnejše države sveta. 
 

ODPRAVIMO SE NA POT 
Na potovanje v osrčje Hindukuša, Karakoruma in Hi- 
malaje smo se z brniškega letališča odpravili v po- 
nedeljek, 18. julija 2005, nekaj minut pred polnočjo. 
Bili smo skupina enaindvajsetih, povezanih v eno dru- 
žino. Pot nas je vodila prek Carigrada, Bahrajna in Abu 

Dabija do Pešavarja (Peshăwar), slikovitega milijon- 
skega naselja s starim mestnim jedrom z bazarji, mo- 
šejami in muzejem ter glavnega mesta severozahodne 
obmejne province na dostopu prek prelaza Kajber 
(Khyber) iz Pakistana v Afganistan.   
Utrujeni od poti smo drugi dan v jutranjih urah prispeli 
v Pešavar, kjer smo se namestili v hotelu Haritage. Po 
jutranji osvežitvi v hotelu smo vstopili v kombi, ki nas 
je v spremstvu dveh oboroženih policistov odpeljal do 
prelaza Kajber ob meji z Afganistanom. Oboroženo 
spremstvo smo dobili, ker smo potovali po območju, 
kjer o vsem odločajo plemenski poglavarji Patanov, ki 
do tujcev nikakor niso prijazni. Čez 1160 m visok, dokaj 
prehoden prelaz, ki so ga prečkale vse vojske, tudi 
vojska Aleksandra Velikega, poteka večina prometa, 
namenjenega v Afganistan. Po ravninskem svetu smo 
vozili mimo dreves evkaliptusa in naselij s preprostimi 
stavbami iz ilovice in slamo, z ravno streho in ograje- 
nimi dvorišči. Pokrajina je postajala vse bolj kamnita in 

pusta, porasla z redkim bodičastim grmičevjem, ki 
kljubuje podnebju skoraj brez dežja. Krajši čas smo se 
zadržali ob trdnjavi Jamrut iz devetnajstega stoletja; 
ob cesti so jo postavili sikhi. Stran od tu, na vrhu hriba, 
kraljuje trdnjava mogulske dinastije iz šestnajstega 
stoletja. Trdnjava so uporabljali Britanci za vojaške 
namene. 
Naslednji dan smo se odpravili v pokrajino Gandara, 
antično središče in zibelko budizma z budističnim sa- 
mostanom (v razvalinah) Tehtebai (Takht-i-Bahi), kjer 
je bilo središče gandarske budistične umetnosti z gr- 
škimi vplivi. Samostan je deloval od prvega stoletja 
pred našim štetjem do petega stoletja našega štetja, 
ko so v deželo vdrli Huni, ga izropali in uničili. Uničili so 
tudi naselje ob samostanu. Od samostana so dobro 
ohranjeni spodnji deli votivnih stup in osrednje stupe 
(bile so visoke 10 m in so imele šest streh), pa tudi 
nekatere stene, stare okoli 2000 let. V lepem in dokaj 
vročem vremenu smo se vrnili v mesto Tehtebai, kjer 
smo se v preprosti restavraciji okrepčali s čajem in 
njihovo dokaj okusno hrano.    
Pot smo nadaljevali proti ne preveč položnemu prelazu 
Malakand, ki loči Pandžab (Punjab) od široke (ploske) 
doline Swat. Spust proti Mingori, mestu ob vodnati 

 

Angelca na 1160 m visokem mejnem prelazu Kajber, ki ločuje 
Afganistan od Pakistana 

Ulični utrip v Peševarju 

Razvaline budističnega samostana Tehtebai 



 

 

 

reki Swat, ki z gora naplavlja v dolino obilo mulja, je 
potekal po sorazmerno uničeni cesti. Ustavili smo se in 
se povzpeli po stopnicah do ostankov v steno vklesa- 
nega Bude, nato pa smo pot nadaljevali ob obsežnih 
nasadih zelenih riževih polj. Ob prihodu v Mingoro 
smo se namestili v hotelu Continental. Še pred nočjo 
smo se najprej napotili do trgovin po blago, nato pa do 
krojača, pri katerem smo naročili tradicionalno izde- 
lavo oblačil »salwar kameez«, ki jih nosi večina prebi- 
valstva. Zaradi praktičnosti smo se zanje odločili tudi 
mi.  
Naslednjega dne smo oblečeni v nova oblačila nadalje- 
vali pot proti naravnim in kulturnim znamenitostim, ki 
jih je tu veliko. Najprej smo se ustavili ob široki in vod- 
nati reki Swat, kjer nas je čakalo prvo presenečenje. Po 
štirje v enem vagončku, pripetem na sumljivo tanko 
žico, smo z »letečim mostom« prečkali nekaj 100 m 
široko strugo deroče reke, vendar ne do brega. Izstopili 
smo dobrih 50 m pred bregom, do njega pa nas je 
zapeljal čolnar s čolnom, ki je bil ves okrašen s suhim 
cvetjem. Da čolna ne bi odneslo, ga je čolnar do pasu v 
deroči vodi zadržal in s trudom uravnaval. Tisti, ki smo 

si upali v čoln, smo doživeli svojevrsten rafting.   
Po nekaj kilometrih smo se ustavili ob samotni kmetiji, 
ki so jo obkrožala široka polja riža in nekaterih drugih 
kultur. Napotili smo se do sušilnice tobaka, kjer smo 
našli zavetje pred žgočim soncem. Zaradi fotografi- 
ranja smo se nekateri dalj časa zadržali ob sicer ne 
preveč prometni glavni cesti. Potem je mimo pripeljal 
tovornjak in moški potniki na njem so vpili, nakar je 
počilo. Ali je šlo za strel iz pištole ali za kaj drugega, 
nismo izvedeli. Nas pa je to opozorilo, da smo v deželi, 
kjer je med priljubljeno lastnino orožje na prvem me- 
stu. Gospodar kmetije nas je sprejel dokaj zadržano, 
prijaznejši so bili otroci, vendar so nas od daleč sra- 
mežljivo opazovali. Do nas je pristopilo le dekletce z 
dojenčkom v naročju, kar je bila prava paša za foto- 
grafe. 
Dolina Swat je zaradi odloženega mulja reke Swat in 
namakanja zelo rodovitna. Od poljščin so na prvem 

mestu riž, pšenica, koruza, čebula in tobak, od sadja pa 
jabolka in breskve. Ko se je dolina nekoliko zožila, smo 
prispeli v večji kraj Bahrajn (Bahrain), ki leži na višini 
okrog 1500 m. Naselje je stisnjeno med deročima in 
zelo vodnatima rekama, ki sta polni brzic in slapov; 
reki poskakujeta prek velikih balvanov (balvan je velika 
skala, ki se je prikotalila z višine).   
Po ogledu kraja in znamenitosti rek, ki smo jih presto- 
pali prek ohlapno visečih mostov, smo se napotili v 
restavracijo, kjer smo doživeli prijetno presenečenje 
Patanov. K nam je pristopil lastnik banke in nas poča- 
stil s pijačo v potrditev njihove gostoljubnosti (pili smo 
brezalkoholno pakistansko pivo). Želel je plačati tudi 
hrano, kar smo prijazno odklonili. 
Po vrnitvi v Mingoro nam je lastnik hotela Continental 
pripravil družabni večer z domačimi godci. Po obilni 
večerji, kakršna se za goste spodobi, smo najprej ob 
lepo izdelani torti proslavili rojstni dan ene izmed naših 
sopotnic, nato pa je sledil ples. Plesali so samo moški 

Najprej smo prečkali široko reko Swat na "letečem vagončku", 
zadnjih 50 m pa nas je do brega zapeljal čolnar 

Naselje Bahrajn, ki leži na višini okrog 1500 m, je stisnjeno  
med deročima in zelo vodnatima rekama 

Pri ogledu kmetije je bil gospodar zelo zadržan, prijaznejši so 
bili otroci 



 

 

 

in uslužbenci, skupaj z njimi pa smo plesali tudi mi, a 
vsak v svojem ritmu. Za belo raso žensk pravijo, da so 
plemeniti moški, zato se oni, Pakistanci, lahko z njimi 
veselijo in tudi zaplešejo, z domačimi ženskami pa ne, 
saj jim je po verskem običaju to onemogočeno. 
Dolina Swat je bila priključena k Pakistanu leta 1969, 
dvaindvajset let po njegovi osamosvojitvi. Naj dodam, 
da so v to dolino prihajali hipiji iz Evrope, Amerike itd., 
saj povsod raste konoplja, neukročen plevel, ki po do- 
lini razširja svoj sladko-oster vonj. Vendar tolikšnega 
navala hipijev kot v Indiji tu ni bilo. 
Naslednje jutro smo se napotili proti nekoč pomem- 
bnemu budističnemu romarskemu središču Butkara 
(But Kara) iz tretjega stoletja pred našim štetjem. Za 
več stoletij ga je z blatom prekrila reka Swat. Po 
odstranitvi blata je zdaj to muzej na prostem. Pri nje- 
govem odkrivanju so našli več kot 9000 kipov Bude. 
Obzidje je imelo enaindvajset stolpov, tlak pa je bil 
okrašen z mozaikom iz poldragega kamna lapis-lezuli. 

V kamnu so bolj ali manj ohranjene vklesane budisatve 
(nebeška bitja (angeli), ki pomagajo ljudem na zemlji. 
Vklesana so tudi tri kolesa kot cvetovi – dragulji, ki 
predstavljajo Budo (učitelj), darmo (nauk) in sankar 
(skupnost ljudi), ali kot trojnost: misel, dejanje in pot. 
Sicer pa o spočetju Bude tu kroži ta legenda: v kraljico 
Majo je vstopil bel slon (kar pomeni modrost in moč) in 
spočela je Budo. Ta za budiste sveti kraj so v sedmem 
stoletju našega štetja uničili Huni. Za tem razdejanjem 
se je na tem območju uveljavil hinduizem, nato pa v 
enajstem stoletju islam. Sledil je ogled arhe-ološkega 
muzeja in drugih, tudi novejših del (oblačil, orožja, 
orodja). 
Nadaljnja pot nas je vodila proti mestu Dir, ki je od 
Afganistana oddaljeno komaj 20 km. Do tja smo po- 
tovali nekaj več kot pol dneva. Vozili smo se skozi ob- 
močje, poseljeno s Patani, katerim bojevitost podži- 

gajo Talibani, ki so pribežali sem iz Afganistana. Da je 
med njimi kak bojevnik Al Kaide, seveda ni izključeno, 
čeprav naj bi jih pakistanska vojska z ofenzivo v letu 
2004 od tu pregnala. 
Da skoraj vsi moški posedujejo strelno orožje, je v 
svetu Patanov razumljivo in celo nujno. V Pakistanu in 
Afganistanu je okrog osemnajst milijonov Patanov. Po 
številu so največja plemenska skupnost na svetu. Men- 
da imajo izvor v romarju Kajsu – ko je romal v Meko, je 
tam srečal Mohameda, ki naj bi mu dal ime Ptan.   
Vodja plemenske skupnosti Patanov je malik, pleme 
pa se nadalje deli na klane. Na njihovem območju vel- 
jajo paštun-walijski zakoni in patanski moralni kodeks. 
Državi ne plačujejo davkov. Večina prebivalstva je ne- 
pismena, zlasti nomadi. Prevladuje fevdalna družbena 
ureditev: lastniki zemlje in najemniki. Govorijo paštun- 
ski jezik, pisava je arabska. Le redkokatera ženska sto- 
pi iz ograjene domačije, če izstopi, pa je pokrita z 
burko (vidi le skozi mrežico, saj je vsa pokrita, pogosto 
ima črno nošo). So ortodoksni suniti, zavezuje jih kr- 
vno maščevanje, povezano s storjeno krivico ali 

Budistični samostan Butkara iz tretjega stol. pr. n. št. je za več 
stoletij z blatom prekrila reka Swat 

Nadaljna pot nas je vodila proti mest Dir, medtem smo srečali 
trop oslov s patirjem … 

... in po krajšem nalivu videli čudovito mavrico  



 

 

 

žalitvijo. Maščevanje se lahko tudi odkupi z denarjem, 
pravijo mu sramotni denar. Največ sporov je zaradi 
žensk, zemlje in zlata. Velja tudi pravilo gostoljubja za 
kogar koli, ki se pojavi na vratih. Ženske ne delajo na 
polju, tudi v nobeni javni službi ne. Prav tako nimajo 
volilne pravice. Osnovna šola je petletna, vendar je ve-
liko otrok, zlasti deklic, ne obiskuje.    
Zaradi nevarnosti smo se skozi to pokrajino vozili več 
ur, ne da bi se ustavili. Ko smo se končno ustavili pri 
visečem mostu, ki povezuje bregova deroče reke 
Panjkora, da bi se malo sprehodili, se je mimo pripeljal 
policijski avtomobil. Policist je izstopil in nas razbur- 
jeno opozoril, da se tu ne smemo sprehajati, ker je pre- 
nevarno, sploh pa ne ženske brez varstva mož.   
Ko smo se ustavili drugič, več kilometrov naprej, ven- 
dar še vedno v nevarnem območju, se je mimo pripeljal 
avtomobil s petimi bradatimi domačini. Ustavili so se 
in iz avtomobila je izstopil moški, ki se je obrnil proti 
meni in me ozmerjal, zakaj pustim ženskam na spre- 
hod, in to celo odkritim. Ne da bi počakal na moj 
odgovor, je razburjen vstopil v avtomobil, ki je hitro 
odpeljal. Za naše razmere je to nenavadno, za njih pa 

življenjskega pomena, saj pri njih nekaj pomeni le mo- 
ški, ženske pa naj bi bile njegova last. V bližini tedaj ni 
bilo drugega moškega in po njihovem mnenju bi moral 
biti ob tolikšnem številu žensk strog, neizprosen in 
ponosen kot maharadža, ne pa, da jih spustim z vajeti. 
Ženskam sem potem za šalo zabičal, da naj me zaradi 
odgovornosti ne spravljajo več v zadrego.   
Pokrajina, po kateri smo potovali, je bila izredno lepa: 
gore, soteske, doline in hiše, vkopane v hrib in komaj 
vidne v množici skal in zemlje, kar nas je navdajalo z 
mešanimi občutki. Da, vredno je to doživeti! Še pred 
nočjo smo prispeli v mesto Dir, kjer smo se namestili v 
hotelu z istim imenom. Hotel Dir je bil nekdanja kral- 
jevska palača s prijetnim notranjim dvoriščem ter par- 
kovno urejenim zelenjem in cvetjem. V prijetnem in 
varnem kraju so nam s svojim ščebetanjem ptički pri- 
redili še večerni koncert. Ker je prenevarno, zvečer nis- 

mo šli v mesto.   
Adrenalinskega doživljanja je bilo do takrat precej. Ne 
le zaradi cest in orožja, tudi zaradi pogledov velikih 
gruč moških, ko se jih je od dvajset do trideset zbralo 
okrog nas in so nas samo gledali, ne da bi kaj rekli. Ta- 
ko (velja za ženske) začutiš potrebo po pokritosti in 
razgaljenost tu res ne pride v poštev.   
Naslednji dan smo namesto v kombije vstopili v džipe 
in se mimo mrkih pogledov domačinov podali v prašen 
svet visokih prelazov in makadamskih cest. Veliko je  
bilo zanimivih prizorov, ko smo se vzpenjali proti 3118 
m visokemu prelazu Lovari (Lowari). Da bi prelaz bolje 
doživeli, smo se zadnjih nekaj 100 m nanj povzpeli peš, 
vendar smo na cilj prispeli zadihani zaradi redkega vi- 
šinskega zraka. Krajši počitek na njem je bil pravi bal- 
zam. Šele ko smo se spuščali v dolino proti mestu 
Čitral (Chitral), nam je strmina pokazala prave zobe. 
Strah za preživetje je bil tu na mestu. Vse je plazovito, 
nič ni stabilnega, vmes pa drsi še ledenik, prek katere- 
ga pelje vkopana cesta. A imeli smo srečo. V ozadju se 

Zaradi teh sopotnic se je na cesti ob meni ustavil kombi s 
štirimi Patani in me eden od njih strogo oštel, ker so odkrite  

Angelca in jaz na 3118 m visokem gorskem prelazu Lowari 

Ulični utrip v mestu Dir 



 

 

 

nam je proti severu kmalu pokazal 7708 m visok Tirič 
Mir (Tirich Mir), najvišji vrh mogočnega gorovja Hindu- 
kuš (Hindukush). 
Dolina Čitral z reko Kuner se je nekoliko razširila, ko 
smo zavili v stransko dolino proti vasici Kalašev Aniž, 
kjer smo se namestili v hotelu Bamburet. 
Malo je še ljudstev na svetu, kot so Kalaši, in prav 
neverjetno je, kako se je to malo ljudstvo, izgubljeno v 
le treh dolinah, ohranilo do danes s svojo kulturo, tra- 
dicijo, vero in načinom življenja. 3000 ljudi je kot kap- 
ljica v morju muslimanov. Živijo, kot so živeli pred 2300 
leti, ko je tukaj mimo korakala vojska Aleksandra Veli- 
kega in so njegovi vojaki obnemeli ob lepoti kalaških 
deklet. Pravijo, da so mnogi Makedonci ostali pri njih. 
Danes se imajo Kalaši za potomce grških bojevnikov. 
Morda tudi zato, ker so malo svetlejše polti od drugih 
okoliških prebivalcev in ker imajo tudi nekoliko dru- 
gačno fiziognomijo.  

Vera Kalašev temelji na animizmu s pridihom hindu- 
izma in so edini nemuslimani v severnem delu Pakista- 
na. Ženske so od treh let dalje vedno odete v narodno 
nošo (tako na njivi, doma, na sprehodu kot na plesu). 
Govorijo svoj jezik. Verujejo v višje počelo in veliko 
malih bogov Deve. Verujejo, da v vseh naravnih stva- 
reh obstaja neka moč, nekakšna duša, nekakšno bo- 
žanstvo. Verujejo tudi v posebno moč umrlih predni- 
kov. Redki so tu izbranci, šamani, ki se zmorejo pove- 
zati s predniki in imajo moč zdravljenja. Pravijo, da ša- 
man postaneš z razodetjem. 
Kalaši verujejo v tri čiste stvari: gore, koze in moške. 
Nečisti pa so kokoši, jajca in lasje (zato se češejo samo 
ob vodi, da izpadle lase odplavi); nečiste so tudi ženske 
med menstruacijo in po porodu, zato v tem času živijo 
v posebni hiški, imenovani bašal. Za družino tedaj skr- 
bijo drugi. Ženske se v takšnem stanju ne udeležujejo 
nobenih ceremonij ali praznovanj.  
Ko otrokom zrastejo lasje, jih najprej obrijejo, nato 
puščajo pramene, po tretjem letu starosti pa pustijo, 
da zrastejo naravno dolgi in jih spletejo v kite. V tej 

starosti prejmejo narodno oblačilo – nošo, ki je simbol 
pripadnosti Kalašem. Je zelo lepa, praznična, okrašena 
z vezenjem in različnimi biseri. K noši spada tudi po- 
sebno pisano pokrivalo. 
V vsaki vasi imajo kulturni dom z večjim dvoriščem (za 
poletne prireditve), kjer se zbirajo ob praznovanju žet- 
ve, kar traja mesec in pol (od žetve žita do pobiranja 
orehov), ob novem letu in spomladi ter ob vstopu tri- 
letnih deklic in dečkov v kalaško družbo. Kalaški moški 
si ne puščajo brade. Poročajo se v večini med sabo 
(prepoved je pet generacij po ženski in sedem 
generacij po moški liniji). Poroka s tujci je dobrodošla, 
z muslimani pa prepovedana. Če se prekrši to pravilo, 
posameznika izločijo iz kalaške skupnosti in mu 
vzamejo nošo. Sicer pa je poroka pogosto dogovor- 
jena že v času otroštva. 
Pridelujejo orehe, murvo, marelice, grozdje, pšenico, 
riž, koruzo. Iz grozdja in murv pridobivajo vino. Mleko 
in sir sta pomembna dodatka v njihovi prehrani. Uži- 
vajo ovčje in goveje meso, ne uživajo pa jajc in perut- 
nine. 
Kalaši so zaščiteni z državnimi zakoni. Muslimanom 

Hiši Kalašev v vasici Aniž 

Kuhinja v eni izmed hiš v vasici Aniž 

Mladi deklici v značilni noši Kalašic 



 

 

 

prepovedujejo priseljevanje v dolino Kalašev in tu tudi 
ne smejo kupiti zemlje. Največjo zaslugo za ohranjanje 
Kalašev ima rodbina Mulkov (nekoč kraljeva rodbina – 
lokalno kraljestvo). Kalaši ne smejo spreminjati vere, v 
težko dostopne gore s svetišči smejo hoditi le moški. 
Večer pred našim odhodom smo si tudi mi ogledali 
žetveni ples. Plešejo le dekleta, medtem ko fantje 
udarjajo na bobne. Naenkrat pleše tri, štiri ali več de- 
klet; z urnim, posebnim korakom se hitro vrtijo in pre- 
mikajo po odru. Vedno se zbere velik del vaščanov. 
Starejši ob mladih pokramljajo in jih seveda tudi nad- 
zirajo.  
Območje, kjer živijo Kalaši, je od Afganistana oddalje- 
no dva dni hoje prek gorskih prevalov. 
Večer je bil spokojen, brez pasjega laježa in drugih mo- 
tenj v tej čudovito lepi dolini, le precej se je ohladilo v 
jasni noči z zvezdnatim nebom. 
Dobre volje smo se naslednje jutro zbrali v parku pred 
hotelom Bamburet, kjer smo dobili nova navodila za 
prihajajoči dan. Preden smo se odpravili naprej, smo še 
zajtrkovali in poravnali storitve glavnemu natakarju 
hotela. In glej ga lumpa, kar naprej se je pri računanju 

motil, seveda v našo škodo. Nekaj mu je celo uspelo 
zbrati za lastni žep, kar pa nam ni odvzelo navduše- 
nega razpoloženja, ki je prevevalo našo skupino. 
V še dokaj hladnem jutru smo se usmerili proti zgor- 
njemu delu doline, zadnji vasi Šainanda (Shahinanda), 
ki ima mošejo, leseni minaret in ribogojnico, ki je v las- 
ti tamkajšnjih muslimanov. Nedaleč od tu, med dreve- 
si, je pokopališče Kalašev, ki je za naše pojme nekaj 
posebnega. Nekoč Kalaši svojih pokojnih niso pokopa- 
vali, temveč so krsto položili na zemljo in jo pustili od- 
prto, da sta narava in čas naredila svoje. Na pokopa- 
lišču je zato veliko odprtih strohnelih krst z okostji po- 
kojnikov. Zdaj jih pokopljejo v zemljo in na grob polo- 
žijo pokojnikovo posteljo. Pogrebna slovesnost traja 
dva dni; ženske si razčešejo kite, nadenejo posebno 
okrašeno pokrivalo in dva dni plešejo. Pokojnik čaka na 
pokop v kulturnem domu v vasi. Ob poti blizu poko- 
pališča raste veliko božjih drevesc (ileks) in ceder.   
Ob vračanju proti srednjemu delu doline smo se usta- 

vili še na domačiji, kjer so nam skuhali čaj in pokazali 
tipično kalaško hišo. Hiša je vkopana v strm breg in 
ima dve sobi; v eni kuhajo, zraven pa so ležišča, ki so 
skrbno postlana. To je kuhinja za zimski čas, velika ve- 
randa pa služi za letno kuhinjo. Na verandi so bili maj- 
hen železen štedilnik, omara s posodo in živili ter 
prenosljivi stolčki. Tla na verandi in znotraj hiše so iz 
steptane zemlje, a vse je zelo čisto in pospravljeno. 
Prevzeti od lepote narave in navdušeni nad prebivalci 
doline smo se s težkim srcem poslovili od prikupnih 
Kalašev. Zapustili smo vasico Aniž, a smola – ponoči se 
je v nižjem delu doline sprožil zemeljski plaz, zato smo 
morali čakati v vrsti z drugimi avtomobili več kot dve 
uri. Zapeljali smo čez, bager, ki je utiral pot na podira- 
jočem se peščenem terenu, je opravil delo le zasilno. 
Kar nekaj adrenalina smo se navzeli v strahu, da bomo 
z džipom zdrsnili čez prepad v deročo reko. A imeli 

Nekoč Kalaši svojih pokojnih niso pokopavali, temveč so krsto 
položili na zemljo in pustili odprto, da narava in čas naredila 

svoje 

Kar nekaj adrenalina smo se navzeli v strahu, da bomo z 
džipom zdrsnili čez prepad v deročo vodo 

Hotel Bamburet je bil prav prijeten, celo pravljičen, ne pa tudi 
glavni natakar, ki se je pri računanju kar naprej motil, seveda v 

našo škodo. Nekaj mu je celo uspelo zbrati za lastni žep 



 

 

 

smo srečo – nič takega se ni zgodilo. Utrujeni smo pro- 
ti večeru končno prispeli do hotela v mestu Čitral. Izsu- 
šeni in žejni smo si pred večerjo najprej privoščili napi- 
tek nolit in se okrepčali z lubenico. 
Prebivalci doline Čitral so večji del leta odrezani od   
sveta, saj sta edina prelaza, ki dovoljujeta promet po 
slabi makadamski cesti, 3118 m visok Lovari in 3735 m 
visok Šandur (Shandur), približno devet mesecev ne- 
prehodna oziroma pod snegom. Imajo sicer letališče, 
ki pa je v času slabega vremena in zaradi tehničnih po- 
manjkljivosti pozimi večino časa zaprto.  
V letu 2004 se je tu zgodila tudi manjša nesreča: letalo 
je zdrsnilo s steze in obstalo na travniku, kjer so ga tudi 
pustili. Človeških žrtev na srečo ni bilo, bilo je le nekaj 
lažje ranjenih. Edina »vrata« (prehod), ki se odpirajo 
po reki Kunar, pa vodijo v Afganistan.   
V Čitralu in okolici je veliko Afganistancev, predvsem 
beguncev, ki bivajo v šotorih. Služiti vojsko je bilo tu 
vedno cenjeno in tako je tudi danes. Posebej spošto- 

vani so čuvarji gorskih prelazov. Moški, imenovani či- 
tralski skavti, ki so jih v vojsko novačili Britanci, zdaj 
opravljajo delo čuvarjev na gorskih prelazih Hindukuša 
in Hinduraša. Sicer pa se prvotno prebivalstvo regio- 
nalnega območja Čitral imenuje Ko. Vodi jih dinastija 
Mulk, ki je na oblasti od šestnajstega stoletja. 
V gorovju, ki je okrog kraja Čitral zaščiteno kot naravni 
park,  živijo  snežni  leopardi,  divje  koze  s  svedrastimi 
rogovi, rjavi medvedi, volkovi itd. 
Naslednji dan smo se odpravili v dolino, kjer živijo iz- 
mailci, in sicer do vasi Garamčašma (Garam Chashma), 
kjer je tudi izvir vroče vode. V okoliškem gorovju je ve- 
liko prehodnih, a nezavarovanih prelazov, zato prebi- 
valci nemoteno hodijo prek njih v Afganistan, pa tudi iz 
Afganistana v Pakistan, kar pa za tujce ni varno oziro- 
ma je prepovedano. 
Na koncu poseljene doline smo se povzpeli strmo v 
breg do višine nekaj nad 2600 m. Zaradi napora in vro- 

čine (termometer se je ustavil pri 40 ºC) so se pri ne- 
katerih pojavili krči, slabost in nemoč. Imeli smo srečo, 
da so nas prijazni domačini povabili v prijetno hladno 
hišo, kjer so nam najprej postregli s čajem, potem pa 
še s pečenim kruhom in kislim mlekom. Tla sobe, kjer 
so nam postregli, so bila pokrita s čisto preprogo, ok- 
rog nje pa so bile ob steni položene blazine. V sobi sta 
bila tudi stol in miza, na kateri je stal računalnik, po- 
vezan z internetom. To je bilo v lasti sina, ki študira na 
univerzi v Islamabadu in odlično govori angleško. Ob 
naši druščini, ki je bila kar številna, so se zbrali domači, 
ob njih pa še kak sorodnik ali sosed. Bilo je živahno, da 
je kaj. Ko je Angelca opazila, kako neko dekle opazuje 
njeno zapestnico (kupila jo je v Turčiji), ji jo je podarila, 
kar je med dekleti povzročilo veliko veselje. Kako malo 
je potrebno, da človeka razveseliš, in kako veliko so 
nam dali ti ljudje s svojim gostoljubjem in odprtostjo. 
Z Garamčašme smo se vrnili po daljši, bolj zložni poti 
in se okopali v bazenu, kjer je voda imela okrog 41 ºC. 
Zaradi tako visoke vročine v njem nismo dolgo zdržali, 
smo se pa okrepili in sprostili po napornem dnevu. Pri- 
jetno poležavanje na trati ob bazenu in blaga toplota 
ob zahajajočem soncu sta nas odvračala od tega, da bi 
se odpravili v Čitral.  

V vasi Garamčašma, kjer živijo izmailci, so nam v lepo urejeni 
domačiji z veseljem postregli jedi. Tudi slovo je bilo prijetno 

Tudi takšna so bivališča izmailcev 

V mestu Čitral smo bivali v nekdanji kraljevi palači, ki sedaj 
služi kot hotel  



 

 

 

Naslednjega dne smo se poslovili od mesta Čitral in 
okoliških krajev, kjer smo doživeli toliko lepega. V kral- 
jevi palači (zdaj služi kot hotel) smo prenočili dvakrat. 
Tu se nam je posebej priljubil lepo urejen park z dreve- 
si thana z rožnatimi cvetovi, podobnimi drobnocvetni 
vrtnici. Morda tudi zato, ker se je ta lepota močno raz- 
likovala od zunanje okolice, kjer sta prevladovala ne- 
red in umazanija. V Čitralu je bila namreč pedantno či- 
sta samo še mogočna mošeja, tako imenovana veli- 
častna šahova mošeja.  
Pot smo nadaljevali proti severu. Potekala je med pše- 
ničnimi polji do mesta Mastuj ob sotočju rek Masuč, 
Rič in Jarkur-Laskur. Med potjo smo se ustavili v obce- 
stni restavraciji, kjer smo skromno obedovali, sicer pa 
so male restavracije v skoraj vsaki večji vasi. 
Igra narave in nepozabna barvna skladnost sta tu ču- 
doviti. Rdeče vasi iz gline in preproste stavbe z ravno 
streho se prepletajo z zelenimi polji in raznobarvnim 
skalovjem visokih gora.  
Ob prihodu v Mastuj smo šli do hotela peš po zelo slabi 

poti. Med hojo sta se oblikovali dve skupini: hitrejša in 
počasnejša. Prva skupina je ubrala pravo smer, druga 
je malo zašla, saj je šla v smeri, kamor so jih vodili vaški 
otroci. Ti so izbrali daljšo pot, da so pokazali svoje no- 
gometno igrišče. S polurno zamudo smo se končno vsi 
zbrali ob zapuščeni in razpadajoči utrdbi ter skupaj 
nadaljevali pot do prijetnega hotela, ki stoji na višini 
2450 m. Razpoloženje v skupini je bilo kljub dolgemu 
in napornemu dnevu izvrstno. K dobremu razpolože- 
nju so prispevali tudi igranje dveh članov naše skupine 
na orglice in flavto ter skupno petje. Po Pešavarju se 
nam je tu posrečilo prek telefona drugič povezati z 
domačimi v Sloveniji. 
V jutranjih urah smo nadaljevali potovanje proti viso- 
kogorskemu prelazu Šandur na višini 3735 m. Toda 
izhod iz Mastuja ni bil preprost. Na cesti, ki je bila bolj 
struga potoka z grobim kamenjem kot cesta, se je za- 
pletlo – na kupu so se znašli šest naših džipov, trije 
vpreženi vozovi in traktor s prikolico. Nastal je pravi 

kaos, saj zdaj eden, zdaj drugi ni mogel speljati, in pre- 
teklo je precej časa, preden se je prometna zmeda raz- 
rešila.   
Preden smo zavili v breg, smo se z džipi ustavili pri pre- 
prosti bencinski črpalki (tam so bili le sodi z gorivom), 
kjer so kar iz plastičnih posod (kant) nalivali bencin, saj 
nas je čakala dolga pot do naselja Pandur (Phandur) 
onkraj visokega prelaza Šandur. Med potjo se nam je 
odprl lep razgled na 6300 m visoko zasneženo goro 
Buni Zum, bili pa smo tudi že blizu zadnje vasi, ki si je 
našla prostor na pobočju proti prelazu na višini 3300 m. 
Prebivalci vasi se ukvarjajo s poljedelstvom in živino- 
rejo, kar se odraža na skrbno obdelanih njivah in živini, 
ki se pase nekaj 100 m više, celo na 3735 m visokem 
prelazu.  
Ob prihodu na travnat prelaz smo zagledali svetlečo 
vodno površino jezera, nekoliko višje od jezera pa jezi- 
ke manjših ledenikov, drsečih z okoliških gora, visokih 

Od Čitrala proti Mastuju, ki leži ob sotočju rek Masuč, Rič in 
Jarkur-Laskur, so polja zelo lepo obdelana 

Izhod iz mesta Mastuj proti visokogorskemu prelazu Šandur, na 
višini 3735 m, je bil zaradi ceste, ki je bila bolj struga potoka, 

izredno težaven 

Ob prihodu na travnati prelaz Šandur smo zagledali svetlečo 
površino jezera 



 

 

 

5000–6000 m. Izstopili smo in se do jezera napotili peš, 
ob tem pa občudovali izjemno cvetje, jezero in gore. 
Prelaz Šandur slovi tudi po tem, da je najvišje ležeče 
igrišče za polo ter prizorišče vsakoletne tekme med 
Čitralom in Gilgitom. Da konji zmorejo napor igre na 
višini nad 3735 m, jih pripeljejo na prelaz nekaj dni prej, 
da se ustrezno prilagodijo. A zaradi napora in priga- 
njanja jahača se zgodi, da se kak konj zgrudi. Ker je 
tekma med omenjenima mestoma prestižna, se je 
navadno udeleži tudi državni vrh s predsednikom Paki- 
stana na čelu.   
Ob jezeru smo hodili precej časa, in ker nas je prega- 
njal čas, smo se znašli v zadregi, katero pot naj ubere- 
mo, da bomo čim prej pri naših vozilih onkraj jezera, 
do koder poteka pot prek prelaza Šandur. Pakistanski 
vodič je rekel, da so pred enim letom jezero prebredli 
in da ni bilo težav. Kaj pa tokrat? Nič ni odgovoril, tem- 
več je stopil v vodo, in ko mu je ta segala do kolen, se 

je vrnil. Dejal je le, da bo on prebredel jezero. Po kraj- 
šem posvetu smo se napotili v tri smeri: eni so nadal- 
jevali pot okrog jezera, ne meneč se za možne ovire, 
nekaj se jih je vrnilo po znani, bolj oddaljeni poti, preo- 
stali pa smo zabredli v jezero v upanju, da voda ne bo 
pregloboka. Toda krepko smo se zmotili, saj smo na 
najglobljem mestu nekateri zabredli do ramen. Še sre- 
ča, da je bila voda mlačna. Žabe in pijavke v vodi nas 
niso motile, težave smo imeli predvsem z mokro ob- 
leko, mokrimi čevlji in globoko vodo. Bali smo se, da si 
zmočimo opremo, predvsem fotoaparate. Nekateri 
smo prebredli jezero obuti v planinske čevlje, drugi 
bosi, vendar z večjimi težavami zaradi spolzkega ka- 
menja in skal na dnu. 
Zaradi izjemno toplega vremena, kar je nenavadno za 
takšno višino (3700 m in več), so se nam zmočene ob- 
leke od jezera do džipov v dobre pol ure že skoraj po- 
sušile. Prehladil se ni nihče, smo se pa takoj preoblekli 
v suha oblačila. Vse skupaj je bilo res nepozabno do- 
živetje.  

Pri kamnitem zavetišču, kjer so nas čakali tudi vozniki 
z džipi, so nam domačini postregli z vročim čajem, za 
dodatek pa so nas čakala orehova jedrca, posušene sli- 
ve in marelice. Mmm, kako nam je teknilo. 
Preden smo se odpravili proti nižje ležečemu naselju 
Pandur, smo si ogledali s skalami ograjeno travnato 
igrišče za polo, ob njem pa zidano stavbo, namenjeno 
povabljenim visokim gostom in drugim udeležencem 
pola.  
Na vzhodni strani prelaza je spust položnejši od zahod- 
nega, precej je pašnikov, kjer se pasejo govedo, jaki, 
konji, ovce in koze. Ljudje tam množično izrezujejo šo- 
to in jo z osli tovorijo v dolino. Kakšne bodo posledice 
tega početja na tako močvirnem svetu z močnimi nali- 
vi, lahko samo ugibamo.   
Ob bistri rečici smo prispeli v Pandur, kjer smo se na- 
mestili v hotelu P.T.D.C., ki stoji ob zajezitvenem je- 
zeru Pandur. Tu smo izvedeli, da je cesta proti Gilgitu, 
kamor smo bili namenjeni naslednji dan, zaradi ze- 
meljskega podora neprevozna. 
Zaradi porušene ceste smo pot nadaljevali s precejšnjo 
negotovostjo. Po slabi uri vožnje smo prispeli do poru- 

Tako kot Angelca je večina od nas prebredla jezero 

Pri kamnitem pastirskem zavetišču smo si posušili mokro 
obleko in popili vroči čaj. Prehladil se ni nihče 

V Pandurju smo se namestili v hotelu P.T.D.C., ki stoji ob 
istoimenskem zajezitvenem jezeru 



 

 

 

šene in s kamenjem zasute ceste. Videti je bilo grozno: 
na obeh straneh več kot 200 m širokega plazu so stale 
hiše – koliko jih je plaz porušil in koliko je bilo človeških 
žrtev, lahko le ugibamo. Plaz se je sprožil, ker je popu- 
stil jez ob višinskem jezeru. Z veliko močjo in hitrostjo 
je odnašal balvane, trgal skale, jih drobil, odlagal na 
cesto in do nižje ležeče močno vodnate reke. S po- 
močjo naših voznikov (njihovi džipi so obstali pred pla- 
zom) smo prebredli deročo vodo na več mestih kam- 
nitega plazu, na širšem delu pa smo, loveč ravnotežje, 
po železni letvi prečkali vodo. Vozniki so prek plazu  
prenesli tudi večje kose naše opreme. Na drugi strani 
plazu so bili že kombiji, s katerimi smo nadaljevali pot 
do Gilgita. Cesta od tu naprej je bila asfaltirana, kar je 
bilo po tolikšnem makadamu pravo razkošje.   
Ker je Gilgit že na območju državno neopredeljenega 
ozemlja Džamu in Kašmir (Jammu & Kashmir) med 
Pakistanom in Indijo, je tu veliko vojske in barikad, ob 
cestah pa bunkerjev s strojnicami. Bilo nas je kar malo 
strah, ko so nas iz bunkerjev spremljali s strojnicami, 
pripravljenimi na strel.  
V bližini Gilgita smo si ogledali še skalnati relief Bude 
in nadaljevali pot proti severu po slavni Karakorumski 

cesti (Karakorum Highway – Kara Koram po turško 
pomeni »črna skala«). Karakorumska cesta je drama- 
tična: 1300 km dolga pot se vije od sodobnega Islama- 
bada, glavnega mesta Pakistana, po dolinah Himalaje, 
Hindukuša in Karakoruma skozi mitsko plemensko de- 
želo ljudstva Hunza navzgor prek mejnega prelaza 
Khunjerab proti zahodnemu delu Kitajske. 
Ko smo na poti od Gilgita proti Gulmitu prečkali prvi 
rečni most, smo prestopili v slavno Hunzo. Po nekaj- 
urni vožnji smo se ustavili in se okrepčali v prijetni re- 
stavraciji pod mogočno, 7788 m visoko goro Rakapoši 
(Rakaposhi), odeto v led in sneg. Pot smo nadaljevali 
ob reki Hunza, ki je bila enkrat na levi, drugič na desni 
strani. Vse mostove so zgradili Kitajci. Reka je oven- 
čana s 6000–7000 m visokimi gorami. V vaseh, v bolj 
odprti dolini, je polno ceder in mareličnih dreves, na 
strehah pa se bleščijo pladnji s sušenimi marelicami. 
V mraku smo prispeli v mesto Gulmit, 2500 m visoko 
umeščen kraj, kjer smo se namestili v prijetnih, a pre- 
prostih prostorih domačina. Pričakali so nas s čajem, 

pripravili pa so nam tudi najboljšo večerjo na potovan- 
ju – s kitajskim pivom (kdor ga je hotel piti).   
Komaj trideset let je od takrat, ko so se te globoko v 
neprehodne gore vsekane doline povezale z belim sve- 
tom. V njih so živeli stoletniki, ki so živeli le od tistega, 
kar so pridelali prav v tej dolini, in le pogumni trgovci 
so se podajali na nevarne poti med dolinami. Nova 
Karakorumska cesta je deželo odprla svetu, a vendar je 
to še vedno svet posameznih dolin, od katerih vsaka 
lahko pove povsem svojo zgodbo. Kitajska je po Kara- 
korumski cesti prek najvišjega, 4934 m visokega ces- 
tnega mejnega prelaza Khunjerab tako blizu, pa ven- 
dar tako daleč! 
Karakorumsko cesto, ki je videti, kot bi jo gorsko 
pobočje stisnilo iz sebe, imenujejo Pakistanci osmo ču- 
do sveta, takoj za egipčanskimi piramidami. Cesta je 
skupno pakistansko-kitajsko delo, dokončano med 

Koliko hiši je ta kamniti plaz porušil in koliko je bilo človeških 
žrtev, lahko le ugibamo 

Rakapoši, 7788 m visoka gora, odeta v led in sneg, je ob 
poskusu priti na njen vrh, pokopala več japonskih alpinistov 

Karakorumsko cesto, ki je skupinsko pakistansko-kitajsko delo, 
Pakistanci imenujejo osmo čudo sveta 



 

 

 

letoma 1966 in 1978. 810 Pakistancev in 82 Kitajcev je 
umrlo v tem nepredstavljivem podvigu, ki je s cesto 
povezal dve deželi, toda od takrat je bilo izgubljenih še 
mnogo življenj. Ne gre zanikati, da je potovanje po tej 
cesti precej tvegano. Deli ceste pogosto izginjajo v raz- 
penjenih vodah rek Hunze in Inda, kamniti plazovi, ki 
lahko avtomobil v hipu spremenijo v odpadno ploče- 
vino, pa so nekaj vsakdanjega.  
Karakorumska cesta nam daje veliko priložnosti, da 
preizkusimo zmogljivost avtomobila s pogonom na vsa 
štiri kolesa. Pogosto smo bili namreč prisiljeni skreniti 
s poti ali celo zapeljati v pritok reke, kadar je cesta 
izginila ali so pot presekali kamniti plazovi in ledeniki. 
Karakorumska cesta ne povezuje samo Pakistana in 
Kitajske, temveč je eno izmed najbolj odmaknjenih 
območij indijske podceline odprla svetu. Tisoče let je 
bila dolina Hunza popolnoma odrezana od ostalega 
sveta, obdana z ledeniki in ostrimi gorskimi vrhovi. Ko 
so sredi devetnajstega stoletja tam skozi potovali 

britanski vojaki, so presenečeni srečevali ljudi, 
ki so trdili, da so stari 120 let. Čeprav trditev ni bila ni-
koli dokazana, je živela naprej, z njo pa tudi drugi miti 
o dolini Hunza. 
Lepota doline Hunza je v sočnih poljih, v peneči se reki, 
v golih rjavih planotah in s snegom pokritih vrhovih, od 
katerih najbolj izstopa 7788 m visok Rakapoši. Za 
vsakim zavojem ceste se pokaže veličastna kamnita 
gmota, ki usmerja reko več kilometrov daleč, kjer po- 
tem namaka nasade znamenitih marelic in topolov ter 
polja pšenice, koruze in krompirja. Povsod raste kono- 
plja kot neukročen plevel, ki po dolini razširja svoj slad- 
ko-oster vonj. Hunza je bila do leta 1974 avtonomna 
kraljevina, nekdanji radže pa zdaj upravljajo hotele in 
kampe. 
Dolina Hunza je zdaj v krizi. »Včasih smo bili revni, 
nato so prišli turisti in kakšnih deset let smo dobro 
živeli,« povedo domačini. »Zdaj smo zopet revni. Še v 

letu 2000 je bilo tu 500 turistov, lani samo 60.« Težava 
je v tem, da je Karakorumska cesta tako nezanesljiva. 
V letu 2004 je bila več kot mesec dni zaprta. V tem 
času niso mogli razvoziti pridelkov na tržnice, v dolino 
niso mogli pripeljati goriva za generatorje in avtomo- 
bile. Cesta skupaj z reko in telefonsko napeljavo ses- 
tavlja življenjsko pomembno povezavo s civilizacijo. 
Nezanesljiva vez z zunanjim svetom je prebivalce do- 
line Hunza prisilila v samozadostnost in neodvisnost 
od električne energije, kar je čas zavrtelo za stoletje  
nazaj. Nekateri domačini pravijo, da jim je bilo bolje 
pred zgrajeno Karakorumsko cesto, saj so lahko preha- 
jali čez mejo na Kitajsko, v Afganistan in Tadžikistan 
brez ovir. Cvetela je tudi trgovina – in to brez obdav- 
čenja.  
V dolini Hunza govorijo tri povsem različne jezike: va- 
hu (iransko-arijskega porekla), šina in boroševski, 
otroci pa se v šoli učijo v angleškem jeziku. Šolo v Gul- 
mitu so zgradili starši otrok; tudi učitelje plačujejo sami 
in ne država. Vera je tu pretežno mešanica islama 

Tudi skozi tako strm skalnati kanjon vodi proti Kitajski 
karakorumska cesta 

V nekoliko širšem delu doline reke Hunza so zrasla manjša 
naselja 

Ana, naša vodička, ima v naročju okoli štirideset dni starega 
snežnega leoprada, ki je romal iz naročja v naročje 



 

 

 

(izmailci) in starih poganskih verovanj. Mnogi še vedno 
verjamejo v duhove gora; na cesti se srečuje nekatere 
otroke s črno obrobljenimi očmi, kar menda odganja 
zle duhove. V resnici jih črn zdravilni prah, s katerim 
namažejo veke, varuje pred vnetjem oči, ki je pogosto 
zaradi močnih sončnih žarkov in prašnih delcev.    
Prost dan smo nekateri izkoristili za izlet do prelaza 
Khunjerab (4934 m) na meji s Kitajsko, drugi so si ogle- 
dali naravne in kulturne znamenitosti doline. Pot nas je 
vodila večinoma po ozki soteski, ki jo je izdolbla reka 
Hunza, mimo katedralske gorske verige in pod zasne- 
ženimi šest- in sedemtisočaki. Za krajši čas smo se 
ustavili v kraju Sost, kjer so carina in več malih lesenih 
trgovinic, obloženih predvsem s sadjem in piškoti. Ve- 
liko je lepo poslikanih tovornjakov, ki čakajo na robo iz 
Kitajske, pa tudi tistih, ki jo bodo peljali iz Pakistana na 
Kitajsko. Našega vozila tu niso ustavljali, ustavili pa so 
nas nekaj 10 km naprej ob policijski kontroli. Do nas so 
bili prijazni, prinesli so celo majhnega, štirideset dni 
starega snežnega leoparda, ki je romal iz naročja v 

naročje kot znamenitost za spominsko fotografijo. Ni 
se upiral, saj so mu tu nadomeščali poginulo mater. 
Pot je bila vse bolj strma in razdrta. Po dobri uri in pol 
smo prispeli na položnejši zgornji del, od koder smo se 
napotili do mejnega prehoda s Kitajsko na Khunjerabu, 
ki je oddaljen slabe 3 km. Ustavili smo se pred mejno 
kontrolo, kjer naših dokumentov niso pogledali, dovo- 
lili pa so nam, da lahko stopimo še kakih 200 m do 
kamnov, ki z oznakami pakistanskih in kitajskih grbov 
in zastav označujejo mejni prehod. Tu smo se srečali z 
majhno skupino Kitajcev, se z njimi fotografirali, pri- 
stopila sta tudi kitajski in pakistanski oficir. 
Ker je bilo dokaj hladno, se na državni meji nismo dol- 
go zadrževali. Odpravili smo se kakšno uro peš po cesti 
navzdol, kjer manjšo planoto z blagim nagibom obrob- 
ljajo zasneženi vršaci z ledeniki. Žal jih zaradi megle 
nismo videli v vsej veličini, videli in uživali pa smo ob 
živo rumenem in modrem cvetju, na gosto posejanem 
po gorski planoti, kjer imajo življenjski prostor tudi 

svizci, odeti v svetlo rjave kožuhe. Bili so prava paša za 
fotografe. Celo sonce nas je obsijalo in cvetje je še bolj 
zažarelo. Pokazalo se nam je vedno več zasneženih vr- 
hov, ki so se izvijali iz megle. Pokazal se je tudi ledenik, 
iz katerega teče voda, ki je začetek pozneje z dodat- 
nimi pritoki mogočne reke Hunza. 
Nekoliko nižje smo vstopili v vozilo, a brez ovir ni šlo, 
saj je okoli 10 km od nas cesto zasul kamnit plaz. Ča- 
kali smo dobro uro, da je bager odstranil kamenje in za 
silo uredil prehod. Z vožnjo do Golmita potem nismo 
imeli težav.  
Večer smo preživeli pod milim nebom poleg bivališča. 
Ob orglicah in flavti smo zapeli tudi nekaj slovenskih 
narodnih pesmi, kar nam je ganljivo polepšalo večer 
pod svetlečimi zvezdami v tej tako zelo oddaljeni de- 
želi. 
Več  kot  prejšnji  dan  smo o  prebivalcih  doline Hunza   

Poleg snežnega leoparda so v nacionalnem parku Khunjerab 
značilne še naslednje tri živali - glej sliko 

Skupinska slika na mejnem prehodu Khunjerab, visokem 4934 
metrov 

Ob povratku ni šlo brez ovir, saj je cesto zasul kamniti plaz. 
čakati smo morali dobro uro, da je bager zasilno uredil prehod 



 

 

 

izvedeli naslednji dan. Glede poselitve se dolina deli na 
dva dela: desno od reke prebivajo ljudje z imenom 
Hunza, levo pa Nager. Med obema je bilo v preteklosti 
precej napetosti, zlasti v boju za življenjski prostor. 
Boljši prostor danes posedujejo prebivalci Hunze, 
medtem ko so prebivalci Nager potisnjeni nekoliko v 
hrib. 
V dolini Hunza od osmega stoletja dalje deluje naravni 
namakalni sistem, kar jo dela rodovitno. Brez nama- 
kanja, kar omogoča voda ledenikov, bi bila tu gorska 
puščava. 
Dolina Hunza, kjer živi okoli 47.000 prebivalcev, je bila 
k Pakistanu priključena šele leta 1974. Tu je še vedno 
močan plemenski vpliv (plemenske skupnosti, klani in 
mahale). Ljudje si med seboj zelo pomagajo – vsa dela 
opravljajo skupaj.  
V Gulmitu smo si ogledali 250 let staro muzejsko hišo, 
grajeno tako, da je poleti hladna, v dolgi zimi pa topla. 
Praktično je to ena sama soba: na strehi je okno, pod 

njim ognjišče – štedilnik, okoli katerega je povišan del, 
ki služi za sedenje, v enem delu je shramba, v drugem 
spalnica. Majhen prostor spredaj služi plesu ob po- 
rokah (pleše samo en par), pozimi pa je dober vetrolov. 
Hiša ima pet stebrov (pomensko pet stebrov islama), 
grajena je iz slame in gline. Muzej v njej deluje od leta 
1983, napolnjen pa je z raznimi starimi predmeti iz živ- 
ljenja prebivalcev Hunza. V bližini muzeja je stara šiit- 
ska mošeja iz šestnajstega stoletja. 
In še ščepec adrenalina: odpeljali smo se do visečega 
mostu čez široko reko Hunza. Prehodili smo ga počasi 
in previdno, strmeli v globino in deročo vodo. Ob hoji 
je most močno nihal, položeni neravni ozki kosi lesa pa 
so bili narazen tudi do 0,75 metra. No, ob vračanju smo 
bili že bolj hrabri, ne pa tudi tisti iz naše skupine, ki iz 
strahu sploh niso poskušali hoditi po mostu. 

Pot smo nadaljevali proti osrednjemu področju Hunze. 
Najprej smo se ustavili v kraju Altit, kjer je na skalna- 
tem zobu 900 let stara trdnjava. Zaradi ohranjanja kul- 
turne znamenitosti stari del kraja obnavljajo z denarno 
pomočjo Japoncev. Kanalizacija in vse stavbe so zgra- 
jene v nekdanjem slogu. Sredi naselja je naravni bazen 
blatne vode, v katerem veselo čofotajo otroci. Le nekaj 
kilometrov stran je pomembno turistično mesto Kari- 
mabad. Ob prihodu smo si v njem najprej privoščili si- 
rov nan, ki ga pek peče kar ob glavni cesti kraja. Osvo- 
jili so nas tudi zapeljivi »nakupi« v ličnih malih trgo- 
vinicah. V kraju sta celo dve bogato založeni trgovini z 
alpinistično opremo (v ta kraj zaidejo mnogi alpinisti), 
pa tudi zemljevidi in potopisne knjige so na prodaj v 
nekaterih trgovinah. Zares pravo razkošje za Hunzo. 
Nato smo se ponovno odpravili strmo v hrib, kjer so 
džipi le s težavo premagovali uničeno pot do razgledne 
vasice Duikar, nameščene nekako na višini našega 
Triglava. Tu smo se namestili v bungalovih modernega 
hotela, od koder je božanski pogled na venec zasneže- 
nih sedemtisočakov Disteghil (7885 m), Rakapoši (7788 
m), Malubiting (7458 m), Ultar (7388 m) in drugih.  

Ob hoji po visečem mostu čez široko in deročo reko Hunzo je 
most močno nihal, a Angelca se je po njem vseeno sprehodila 

Zaradi ohranjanja kulturne znamenistosti stari del kraja Altit 
obnavljajo z denarno pomočjo Japoncev 

Božanski pogled na 7885 m visoko goro Disteghil 



 

 

 

Naslednji dan smo vstali ob svitu, da smo bili priča 
sončnim žarkom, kako počasi osvetljujejo goro za go- 
ro, vrh za vrhom. Povzpeli smo se na bližnji vrh in čaka- 
li okoli deset minut, ko se je začela igra narave. Slikali 
smo tudi s fotoaparati, da smo lahko pokazali doma- 
čim in drugim, kakšno čudo narave smo doživeli v tej 
oddaljeni deželi.  

Po zajtrku smo nekateri šli na treking do prvega, nekaj 
čez 3000 m visokega sedla, dobra polovica pa nas je 
pot nadaljevala navzgor po strmem bregu do 3800 m 
visokega sedla nasproti 7388 m visoke zasnežene gore 
Ultar, ki jo krasi ogromen skalnati zob Lady Finger. Ob 
vrnitvi smo si privoščili nekaj počitka, v popoldanskih 
urah pa smo se odpravili še na lažji sprehod po vasi s 
skromnimi kamnitimi hišami in ogradami, ki jih zaradi 
izpostavljenosti mrazu pozimi prebivalci zapustijo. Ob- 
čudovali smo skrbno negovana polja in stoletna ore- 
hova drevesa. Po večerji so nam gostitelji priredili ples, 
katerega takt narekuje njihova posebna glasba. Plesali 
so moški – domačini, zaplesali pa smo tudi mi, moški 

in ženske, saj evropska ženska tu velja za (častnega) 
žlahtnega moškega. 
Naslednji dan smo se vrnili v Karimabad, kjer smo si 
ogledali trdnjavo Baltit, staro okrog 775 let. Do leta 
1945 je v njej živel hunski mir in vladal dolini Hunza. 
Sprehodili smo se po sobanah zanimivega stoletnega 
muzeja, obnovljenega s pomočjo fundacije »Aga kan« 
leta 1981 in zaključenega z deli leta 1990. Stavba je iz 
borovega, orehovega in mareličnega lesa, ima pa nas- 
lednje prostore: kraljevo spalnico, letno in zimsko ku- 
hinjo, glasbeno sobo, sprejemnico in teraso z razgle- 
dom na igrišče za polo.  
Od tu smo se odpeljali do Karga Bude, trimetrske skal- 
nate podobe, ki stoji 10 m visoko, izklesane v ženski 
figuraliki gandarske umetnosti. V ozadju tega kraja je 
nekoč stal budistični samostan. Po tem ogledu smo 
nadaljevali pot v Gilgit, kamor smo prispeli v poznih 
popoldanskih urah. Ob prihodu v to mesto smo se naj- 
prej sprehodili po slavnem in dobro založenem bazar- 

ju, kjer »šverckomerciala« deluje tudi s svilo in drugim 
kitajskim blagom. Ko iz mošeje kliče mujezin k molitvi, 
trgovci pustijo trgovino odprto. Očitno nihče ničesar 
ne ukrade, sicer ne bi imeli tolikšnega zaupanja. Tudi 
midva z Angelco sva čakala na nakup, da so v mošeji 
trgovci odmolili svojo popoldansko molitev. Pred ve- 
čerom smo se namestili v hotelu Palace, kjer smo po 
več dnevih potovanja končno govorili po telefonu z do- 
mačimi v zelo oddaljeni Sloveniji.  
Naslednji dan nas je čakalo prav posebno doživetje. 
Odpravili smo se do kraja, kjer se ob sotočju rek Hunza 
in Ind stikajo najvišja gorstva sveta: Hindukuš, Kara- 
korum in Himalaja. Pred prihodom na stičišče teh go- 
rovij smo se ustavili še na mestu, kjer kamen, ki so ga 
postavili, označuje kraj, kjer druga ob drugo pritiskata 
indijska plošča in azijska celina. Izpodrivanje, ki se je 
začelo pred približno 55 milijoni let, je pognalo kvišku 

Po vzponu na 3800 m visoko sedlo se nam je pokazala 7388 m 
visokia gora Ultar, ki jo krasi skalnati zob lady Finger v vsej 

njeni lepoti 

V Karimabadu smo si ogledali okrog 775 let staro trdnjavo 
Baltit, v kateri je do leta 1945 živel hunski mir in vladal dolini 

Hunza 

Po prihodu v Gilgit smo se najprej sprehodili po slavnem in 
dobro založenem bazarju, kjer »šverckomerciala« deluje tudi s 

svilo in drugim kitajskim blagom  



 

 

 

zemeljsko gmoto in nastalo je gorovje. Indijska pod- 
celina še vedno drsi proti severu in zato se gore vsako 
leto dvignejo za 7 mm in s svojih pobočij valijo skale 
(če se gore ne bi podirale, bi se po tem podatku v sed- 
mih milijonih let dvignile za 7000 m). 
S premikanjem zemeljskih gmot nastanejo tudi prelo- 
mi, kjer prihaja do pogostih potresov. Tudi zadnji kata- 
strofalni potres v severnem delu Pakistana (na začetku 
jeseni 2005) je bil rezultat teh premikanj. 
Na stičišču treh gorstev, Hindukuša, Karakoruma in 
Himalaje, smo se ustavili le toliko, da smo si utrdili 
spomin in fotografirali pokrajino, kjer zaradi visokih 
gorovij pogled ni segal daleč. Slab kilometer naprej se 
v zamegljeni daljavi pokaže zasnežena gora Nanga 
Parbat. Ob pogledu nanjo smo vriskali od sreče, saj 
smo prvič v življenju zrli v himalajski osemtisočak. 
Redkim je to dano. Pa ne samo to, v načrtu imamo ce- 
lo tridnevni treking v smeri te 8126 m visoke gore. Na 
tabli ob cesti, kjer smo obstali, smo prebrali, da je Nan- 
ga Parbat ubijalska gora. To so napisali zato, ker je ob 

vzponu nanjo umrlo že več deset alpinistov.  
Zapeljali smo približno 20 km naprej, kjer smo se pre- 
sedli v lokalne džipe in šli v vrtoglave višine z adrena- 
linsko vožnjo po komaj mogoči cesti pod mogočno 
goro Nanga Parbat, dokler je pač šlo. Od tam dalje 
smo si na rame nadeli nahrbtnike, mule in osli pa so 
nosili večjo opremo. 
Džipe smo zapustili ob gorski vasi s skrbno obdelanimi 
polji ob potoku, ki ga napajajo ledeniki z Nanga Par- 
bata. Hiše so tu grajene iz kamna, nekaj je tudi prepro- 
stih lesenih kolib. Zaradi velike oddaljenosti otroci ne 
hodijo v šolo, obiskovali je niso niti starši. Živijo po 
tradiciji in znanju, prenesenem iz izkušenj prednikov. 
Ko so se nam približali otroci, smo iz njihovega veden- 
ja spoznali, da rastejo v divjini. Od nas so zahtevali vse 
mogoče: očala, zapestne ure, zapestnice in drugo. 
Eden izmed njih je bil še posebej predrzen. Ne da bi 
vprašal, je enemu izmed nas začel odpenjati uro na 

zapestju; šele ko se je ta razjezil, je odnehal. Pokazalo 
pa se je, da so zadovoljni tudi z manjšim darilom, na 
primer s plastenko mineralne vode. 
Do šotorskega tabora Fairy Meadows na višini okrog 
3800 m smo potrebovali dobre tri ure. Pogled s tega 
mesta na Nanga Parbat je kot na dlani. Prvi dan je bila 
gora nekoliko zavita v oblake. V jasni, a ne premrzli no- 
či je nebo žarelo od zvezd, gorovje pa se je skrivalo v 
temi. V zgodnjem jutru je ob vse močnejših sončnih 
žarkih belina zažarela kot kristal mogočne gore Nanga 
Parbat.  
Kraj, kjer smo se namestili in prespali dve noči v šoto- 
rih, obdajajo mogočna drevesa iglavcev, sredi njih in s 
tem okoli nas pa je bila zelena jasa s potočki. Nekoliko 
nižje so se pasli konji in govedo. Območje s pogledom 
na mogočno goro deluje kot delček opevanega raja. 
Zvečer smo se posedli okrog prasketajočega ognja in 
se pogovarjali o dosedanjih vtisih s potovanja, pa tudi 
o porokah ter prednostih in slabostih mnogoženstva v 
muslimanski družbi.  
Tabor nudi prišlekom nepričakovano udobje: leseno 

Na stičišču treh gorstev, Hindukuša, Karakoruma in Himalaje, 
smo se ustavili le toliko, da smo fotografirali naravo 

Slab kilometer od stičišča treh gorstev se nam je v daljavi 
pokazala zasnežena gora Nanga Parbat 

Ozka in s kamnom obložena gorska cesta je bila strah 
vzbujajoča - adrenalinska 



 

 

 

uto za tuširanje s pogreto vodo, napeljano iz soda od 
zunaj, pod katerim kurijo ogenj, leseno pokrito jedilni- 
co in dobro kuhinjo. Res pravo razkošje na višini. 
Po dobro prespani noči smo se po zajtrku odpravili na 
treking proti zgornjemu baznemu taboru, od koder 
redki alpinisti s severne strani poskušajo osvojiti Nan- 
ga Parbat. Kraj, kamor smo se namenili, je na višini 
okrog 4500 m. Do tja smo potrebovali nekaj manj kot 
pet ur. Priti bi se dalo tudi prej, če redek zrak ne bi ote- 
ževal normalnega dihanja in napajanja človeških celic s 
kisikom.  
Pot nas je najprej vodila skozi prijeten gozd visokih 
dreves iglavcev, cipres in borovcev, nato ob robu le- 
denika globoko pod nami čez gorski, lepo ozelenel   
pašnik s kolibami, potem mimo dobro grajene koče z 
okrepčili, med razmetanimi balvani, obdanimi z zeleno 
trato in cvetjem, vmes pa so žuboreli še manjši potoč- 
ki. Prečili smo nekaj 100 m širok razbrazdan ledenik, 
večinoma pokrit s peskom, da smo morali še posebej 
paziti, da nam ne bi zdrsnilo in bi se poškodovali, nato 
pa smo prestopili na s cvetjem posuto zeleno trato, ki 
nas je spremljala do lesene koče baznega tabora.   

Do zasneženega in poledenelega Nanga Parbata nas je 
ločila le še večja globel, a ostali smo raje tu, na varni 
razdalji. Nedaleč stran, nekoliko nižje, vendar proti za- 
sneženi gori, smo opazili šest šotorov čeških alpinis- 
tov, ki so šli en dan prej mimo spodnjega tabora. Ali se 
jim je vzpon na 8126 m visok Nanga Parbat posrečil, 
nismo izvedeli, saj sporočila o uspeli odpravi pozneje ni 
bilo. 
V baznem taboru so nam domačini pripravili bogato 
kosilo. Jedli smo v krogu na veliki preprogi, obloženi z 
raznovrstnimi jedmi, na koncu pa dobili še čaj, ki smo 
ga nekateri obogatili z žlahtno kapljico. Ko je bilo raz- 
položenje na višku, smo se morali, čeprav neradi, zara- 
di bližajočega se večera odpraviti v nižji, prvi tabor z 
našimi šotori. 
Ob prihodu v ta kraj so nam misli pogosto uhajale prek 
gore na južno stran Nanga Parbata, kjer je prav v tistih 
dneh plezal slovenski alpinist Tomaž Humar. Ker je bi- 

lo vreme na severni strani gore izredno lepo, v četrtek 
celo brez oblačka in dokaj toplo, smo menili, da Humar 
dobro napreduje, nismo pa vedeli, da je obstal, ker mu 
stena ni omogočila nadaljnjega vzpona, in da je na po- 
moč že klical reševalce. Noč, ki je sledila, je bila občut- 
no bolj mrzla od prejšnje, kar smo dodobra občutili 
tudi v šotorih. Bližalo se je poslabšanje vremena, zato 
nam je bil klic Tomaža Humarja, da že po malem zmr- 
zuje (za njegovo težavo smo izvedeli ob vrnitvi v do- 
movino), toliko bolj razumljiv. 
Zvečer smo se tudi tokrat posedli okoli prasketajočega 
ognja in si izmenjavali vtise s potovanja, misel pa je 
sem in tja zaplavala v daljno Slovenijo, tudi z željo po 
srečni vrnitvi. Občudovali smo gosta ozvezdja jasne 
noči, silhueto mogočnega gorovja in tudi visoke pla- 
mene ognja, kar nas je popeljalo v mitični svet stvar- 
stva, katerega del pravzaprav smo. 

Pot nas je naprej vodila skozi prijeten gozd visokih dreves, nato 
pa preko skalnatih balvanov 

Po prihodu v bazni tabor so nam pripravili domačini bogato 
kosilo 

Po dobro prespani noči smo se po zajtrku odpravili na treking 
proti Nanga Parbatu oziroma zgornjemu baznemu taboru, 

stoječem na višini okrog 4500 m 



 

 

 

Naslednje jutro smo opazovali sončni vzhod kar iz 
šotora in občudovali lepoto vse bolj osvetljenih vrhov 
in svetlečega se ledu na strmih pobočjih masivnega 
osemtisočaka Nanga Parbata, pod katerim smo doži- 
veli toliko lepega. 
Po zajtrku smo se spustili v dolino. Hodili smo dve uri 
in pol ter že bili v džipih, s katerimi smo se odpeljali po 
vrtoglavi cesti v dolino. Na začetku spusta po nevarno 
postavljeni cesti so vozniki med seboj še tekmovali in 
se poskušali prehitevati, naše tarnanje in stokanje pa 
jih je kmalu umirilo. Hvala bogu smo se do avtobusa, ki 
nas je čakal ob reki Ind, pripeljali celi. Vkrcali smo se na 
avtobus in pot nadaljevali proti mestu Bešam (Be- 
sham). Vožnja je bila dolga, a spektakularna. Ozek 
kanjon Inda je veličasten, k čemur je pripomogla tudi 
Karakorumska cesta, ponekod vklesana v živo skalo. 
Le redka so tu v hrib vpeta naselja.   

V Bešam smo po več kot deseturni vožnji prispeli poz- 
no zvečer, utrujeni in s praznimi želodci. Večerja, če- 
prav ne najboljša, nam je teknila. Bili pa smo razoča- 
rani nad higieno hotela, a vsega smo že bili vajeni. Bili 
smo enotnega mnenja, da za osnovno higieno v hote- 
lih manjka ženska roka, medtem ko moških kar mrgoli. 
Bešam je bil tudi na splošno najbolj umazan in zane- 
marjen kraj na vsej naši poti po severnem delu Paki- 
stana.  
Bešam, umazano mesto, smo rade volje zapustili. Pot 
smo nadaljevali proti jugu. Najprej smo se vozili ob reki 
Ind, nato pa prek visokih hribov v nižji svet, in sicer v 
smeri proti Islamabadu, glavnemu in modernemu mes- 
tu države Pakistan. Med potjo smo se ustavili v Abo- 
tabadu, glavnemu mestu pokrajine Hazare in James 
Abbott, kjer stojita nekdanja britanska utrdba in cer- 
kev. Sicer pa je tu v stavbah precej opazen vpliv An- 
gležev. Po krajšem sprehodu po mestu smo si za dobro 
voljo privoščili še kosilo. 

Naslednji postanek je bil ob samostanu Taksila (Taxi- 
la), ki velja za največji arheološki dragulj na križišču 
kultur severnega Pakistana. Njegova zgodovina sega v 
šesto stoletje pred našim štetjem. Tu je bilo budistično 
središče, Grki pa so ob samostanu ustanovili mesto, v 
katerem je zacvetela gandarska umetnost. Huni so ta- 
ko kot drugje v severnem Pakistanu kraj in z njim kul- 
turo uničili v petem stoletju, precej pa so k temu pri- 
spevali še trije večji potresi. Tudi rušilni potres na za- 
četku jeseni 2005 temu kraju ni prizanesel.  
Ob prihodu v Islamabad smo si najprej ogledali mo- 
gočno in moderno mošejo šaha Faisala. V temi smo se 
nato odpravili do hotela z navdihom evropske civili- 
zacije, kjer smo opravili formalnosti za prenočitev in se 
nato s taksiji odpeljali v center mesta, v glasbeni vrt, 
kjer smo si naročili zajetno večerjo. Vrt je zgrajen zelo 
domiselno, obkrožajo pa ga številne kuhinje, kjer ku- 
hajo in pečejo razne dobrote, medtem ko jih številni 
natakarji po naročilu nosijo na mize številnih obisko- 
valcev. Taksi, ki smo ga naročili tudi za pot nazaj do 
hotela, je bil za naše razmere več kot poceni. 
Glavno mesto Islamabad odlikujejo široke in ponoči 

Mesto Bešam, kamor smo prispeli po več kot deseturni vožnji, 
nas je razočaralo nad ne higijeno hotela, a tudi tega smo bili že 

vajeni 

Samostan Taksila velja za največji arheološki dragulj na križišču 
kultur severnega Pakistana 

Mogočna in moderna mošeja šaha Faisala v Islamabadu 



 

 

 

izvrstno razsvetljene ceste, večnadstropni moderni 
bloki z vmesnimi, lepo urejenimi parki. Več sprošče- 
nosti je tudi v oblekah pokritih in odkritih žensk, več je 
turistov, napisi so večinoma v latinici itd.    
Naslednje jutro smo se v dežju odpeljali na grič Merga- 
la (Merghala), zaščiteno območje nad Islamabadom. S 
terase je od tu izredno lep pogled na mesto, mošejo 
šaha Faisala, palače, univerzo in vladni kompleks s 
predsedniško palačo – vse je obkroženo z obilnim ze- 
lenjem parkov in dreves.  
Pot smo nadaljevali proti izhodiščnemu mestu našega 
prihoda v Pakistan, Pešavarju, vmes pa smo se še 
ustavili v živahnem mestu Ravalpindi (Rawalpindi), kjer 
smo si ogledali bogato založen bazar. Seveda nam ni 
ušel niti manjši nakup.  
Sredi dneva smo pot nadaljevali po dobri cesti do okoli 
150 km oddaljenega Pešavarja, kamor smo prispeli sre- 
di popoldneva. Za zaključek potovanja po Pakistanu 
smo se odpravili na bazar, saj preostalega denarja v 
njihovi valuti nismo nameravali nesti domov. Med naj- 

bolj vreden nakup spada pisano pobarvan lesen tovor- 
njak, narejen po vzorcu velikih tovornjakov, kakršne 
smo srečevali predvsem v goratem severnem delu 
Pakistana. Takšne tovornjake sva z Angelco pred nekaj 
leti srečevala v Indijski Himalaji. Vendar je to že druga 
zgodba.  
Naslednjega dne smo vstali ob 3. uri zjutraj. Sledila sta 
tuširanje po vroči in soparni noči ter skromen zajtrk v 
hotelu Haritage, potem pa smo se odpeljali na letali- 
šče, od koder smo brez zapletov poleteli proti Bahraj- 
nu, kjer smo se za krajši čas izkrcali iz letala. Letališče 
je izjemno moderno, potniki pa zelo različni (od pov- 
sem pokritih do razgaljenih mladenk). Let smo nadal- 
jevali proti Carigradu, kjer smo si popoldne privoščili 
sprehod po mestu. 
Tuji turisti so v Carigradu skoraj neopazni, žensk pa  
moški tu ne nadlegujejo z buljenjem kot v Pakistanu. 
Povsem neobremenjeno smo se gibali med bogato za- 
loženimi trgovinami na bazarju, po ulicah, kjer čistoča 

kaj velja. Privoščili smo si še malo spanja v hotelu Or- 
sep, nato pa smo se v zgodnjih jutranjih urah odpeljali 
na letališče, od koder smo poleteli proti Brniku. 
Snidenje z domačimi je bilo ganljivo. Hvala bogu za 
srečno vrnitev iz lepe in zanimive dežele, kjer smo do- 
živeli veliko zanimivega, lepega in poučnega, bili pa 
smo tudi precej izpostavljeni nevarnosti. 
 

 

 

 

 

Zvečer smo se odpeljali v center Islamabada, v glasbeni vrt, 
kjer smo si naročili zajetno večerjo 

Predsedniška palača v Islamabadu  

Srečanje z mladičem snežnega 
leoparda je izjemen dogodek 

V središču večmilijonskega mesta Ravalpindi je gneča 
neizmerja 



 

 

 

 

 


