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 1۵/1۲/۲۰1۸             استاد شاه محمود محمود
 

 واخان سرزمین کنار گذاشته شده
 

 مقدمه :
، در شمال شرق افغانستان دارای کوه های قهوه ای و دره های ناهموار با واخان افغانستان محل دور افتاده دره یی
 شک  طغیان گونه است. سرزمین واخان کوههای پامیر، تیان شان، قراقروم و هندو های بی اعتناء و رام ناشده ودریا 

 را به هم اتصال میدهد. مردم این جا بسیار مهمان نواز و کامالً دوست داشتنی هستند .
ریا ودرد. درازای واخان در امتداد آموشود: داالن واخان، پامیر کالن، پامیر خواخان به سه منطقۀ جغرافیایی تقسیم می

کیلومتر(. در اثار و  1۸۲کیلومتر( است و در امتداد آِب واخان )از لنگرکیش تا گذرگاه َوخجیر( به طول ) 1۰۸)
 اند.فرسخ( تعیین کرده ۲۲ک روه ) ۶۶منابع افغانی این درازا را از اِشکاِشم تا سرحد بروغیل 

ازی بزرگ بین انگلیس و روس ها ساخته شده این دره طوالنی در نتیجه رقابت دو کشور استعماری به اصطالح ب
 افغانستان امروز قرار دادند . آنرا به حیث منطقه حایل؛ بخشی از است، و

رحد سخط کشی انگلیس به طور ناگهانی مردم و ساکنان این سرزمین را به سه کشور مختلف جدا کرد. همانطور که 
کدام مسیر خود را طی کردند. در اوایل قرن بیستم، ها در قرن بیستم تشدید شده و خطوط ارتباطی فرو ریخت، هر 

چوپانان قرقیزستان تالش می کردند که از شیوه زندگی سنتی خود از مداخله روسیه فرار کنند و به بخش های 
 غیرمنتظره ای به راهرو واخان گریختند و تا امروز نیز باقی مانده اند. 

 

   
 

 ا یک تعهد است که نیاز به زمان، تالش و پول دارد، اما کامالً مثل هر چیز دیگری در این زمینه، بازدید از آنه
ه ها و پیاد غژگاو هستانی را با سواری به اصطالح ماارزشش را دارد که یکبار به واخان سفر نمود و مسیر های کو

 بازدید نمود.
پیاده گردی و برای  امروز با وجود آنهمه دوری و فاصله؛ جهانگردان و سیاحان برای دیدن مناظر جادویی واخان،

واخان را  . آنچه که درهٔ حفظ کرده اند، به این جا می آینددیدار از مردم محلی که راه زندگی قدیمی شان را هنوز 
ی یاحتسنسبت به سایر ولسوالی های افغانستان متمایز میسازد، مشکل رفتن به اینجا است، راه های مدرن و اصلی 

جا دارد که اظهار خوشی کنیم که  آن است رحدست تر و سنتی تر از مناطق هم وجود ندارد و زندگی در اینجا سخ
یل و انترنت و تلویزیون فاصله دارند به همان اندازه از خشونت و جنگ ئبه همان اندازه مردم این دره زیبا از موبا

 و تعصب و تعرض و غضب اراضی دولتی به دور هستند.
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 :زمینه یی جغرافیایی تاریخی واخانپیش 
 

، مسیرهای کاروان سو. در حدود دوهزار سال به این  دره واخان همیشه همانطور که امروز مسدود و یا مشکل است
ن و هند متصل می . به خصوص در ایام تابستان؛ بدخشان را با چیردشگران به مقیاس کمتر وجود داشتها و گ

غربی از این مسیر استفاده کردند و به دو کشور  ، اورل اشتاین و سایر مسافران، بنتو د گویسساخت. مارکوپولو
 متذکره رفتند. 

ها مبتنی بر این واقعیت است که واخان از دوره سنگ قدیم  ها و نقوش روی صخره نوشته مجموعۀ بزرگی از سنگ
 یتجارتمهم  ها بوده. این منطقه که در امتداد جاده ابریشم واقع بوده، محل تالقی بین مناطق گذرگاه مهمی برای انسان

سال، از قرن چهارم ق م تا حملۀ مغول ها در قرن چهاردهم میالدی،  1۷۰۰در غرب چین باستان و مدیترانه بوده و 
است. کمااینکه منابع اولیۀ چینی از قرن هفتم میالدی نیز از اهمیت واخان در  در این منطقه رونق داشتهتجارت 
 اند. در عصر دودمان تانگ خبر داده تجارتمناسبات 

: از میان وخان و ژاست شاخهای از واخان یادآور شده می نویسد کهاندر کوهها مؤلف حدود العالم در خالل سخن 
  (1)...«بسیار، برِگرد و اندر حدود ختالن پراکند و آنجا معدنهای سیم و زرست 

 دادند. گرچه ظاهراً از لحاظ سیاسی مطیع اسالم بودهپرستان تشکیل می درقرن دهم میالدی ساکنان این نواحی را بت
 ۴۰۰۰۰ -درهم( و ش غنان 1۰۰۰۰درهم )طبق یک نسخه خطی دیگر:  ۲۰۰۰۰. به گفته ابن خردادبه واخان اند
خمار بک سلطان شوغنان »پرداختند. یعقوبی از  درهم خراج می ۴۰۰۰و کران ( ۴۰۰۰طبق نسخه خطی دیگر: )

واخان از وجود معادن طال و نقره  داند. در ناحیهکند. مارکوپولو ساکنان واخان را مسلمان مییاد می« و بدخشان
است. که در زمان ترسیم خطوط سرحدی؛ روس ها تالش نمودند تا به این معادن دسترس داشته باشند اما  سخن رفته

که  -قبول شود. جاده ابریشم که به تبت یعنی به بخش علیای شط هند سرحد به حیثدر اخر مجبور شدند دریای پنچ 
کردند. کرده. از آن ناحیه مشک وارد میشده از واخان و شغنان عبور مینتهی میم -ساکنان آن از مردم تبت بودند

گذر بوده و به درد زندگی  ها سخت همان نواحی گذشته به کاشغر رسید. ولی بر روی هم این سرزمین مارکوپولو از
اکنون ساکنان آریائی آن خوردند و بدین سبب کمتر مورد تطاول مهاجمان بیگانه قرار گرفتند و ت صحرانشینی نمی

  (۲اند. ) مصون مانده
میالدی، و میرزا محمد حیدر، که در سال  1۲۷1های مارکو پولو، تاجر و جهانگرد ونیزی، از سال  در سفرنامه

 Bento deمیالدی از هند آمده و از این منطقه عبور کرده بود، و همچنین در سفرنامۀ بنتو د گوئیس ) 1۵۴۵
Góis هفدهم میالدی در طی سفرش از چین به هند از این منطقه گذر کرده بوده، از واخان یاد شده( که در قرن 
 است. 

 

   
 

م ، وخان والیت هر دو طرف رودخانه پنج و پامیر را شامل میگردید ، که توسط یک حاکم میراثی  1۸۸3تا سال 
م ، تحت فشار انگلیس، امیر  1۸۸۰ی )میر( با قدرت و نفوذ خود در)قلعه پنجه( حکمروایی می کرد. در دهه سالها

 عبدالرحمن خان واخان را جزء قلمرو خویش درآورد. 
م  1۸۹3گورچاکوف و معاهده دیورند در سال  -م به نام گرانویل 1۸۷3توافقنامه های بین بریتانیا و روسیه در سال 

بین افغانستان و  سرحد ،و پامیر بین بریتانیا و افغانستان، واخان را به طور موثر، با ایجاد خط دو دریای پنج
بین  یسرحد، مطابق موافقت نامه دیورند خط نوب واخانستان( تقسیم کرد. طرف جامپراتوری روسیه )اکنون تاجیک

. این یک نوار باریک به عنوان یک منطقه حایل بین دو امپراتوری ایجاد و هند بریتانیوی را نشان نمودند افغانستان
 گردید. 

در سراسر دریا پنجه سخت شد؛ مردم دیگر اجازه عبور از رودخانه را نداشتند  سرحدکومت شوروی، با رسیدن ح
م ، زمانی که مائو تسودونگ  1۹۴۹تا از دوستان و اقوام خویش آن طرف مرز دیگر دیدن کرد. همچنان در سال 

یک دره و راهرو خطرناک  خویش را به طور دائم مسدود کرد؛ مسیر کاروان رو به سرحداترهبر کمونیست چین 
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. عده زیادی از آنها به افغانستان و به کشور های همسایه فرار کردنددر آمد . هزاران مسلمان چینی فرار نمودند 
 آمدند و ساکن شدند . 

های واخان  هستند که در دره نیعزاری تبار و عمدتاً ئنامند، مردمی اریاها، که خود را َوخیک یا خیک میواخانی
ر می کنند، و به زبان َوخی )یا واخانی( سخن میت میزیس های نامند. زبان َوخی یکی از زبان گویند، و آن را خیکو 

ها مسلمان و به مذهب شیعه کنند. واخانیفارسی نیز تکلم می -پامیری است. بیشتر مردان واخانی به زبان دری 
خویش را به عنوان مالیات یا ) تعهد مذهبی ( در بمبی هند  اسماعیلی معتقدند و ده یک و یا )ع شر ( سرمایه و اموال

ممبایی امروز ( برای رهبر معنوی خویش آقاخان می فرستند . در حالیکه مردم قرقیز که زندگی کوچی نشینی )
ی شمذهب هستند که در بین پامیر بزرگ و پامیر کوچک برای یافتن چراگاه برای موازبان و س نی ، مردمی ت رکدارند

  (3کنند.)شان کوچ می
م ، بنابر هرج و مرج و فرار از خدمت عسکری تحت حاکمیت  1۹1۶مردم و چوپانان قرقیز یا قرغیز ها در سال 

روسیه تزاری سرباز زده خود را به دره واخان رسانده و ماندگار شدنِد و به زندگی سنتی خویش ادامه دادند . اما 
دمان دیگر والیات ، مردم واخان به خصوص قرغیز ها به پاکستان مهاجرشدند هـ ش مانند مر 13۵۷ثور  ۷بعد از 
 یکه خواستار اسکان مجدد درایالت آالسکا شدند، اما درخواست آنها توسط ایاالت متحده امریکا قبول نگردید .ئتا جا

مهاجرت در پاکستان  ؛ هنوز دران بازگشتند، درحالیکه برخی دیگربعضی از قرقیزها در سال های بعد به دره واخ
 زندگی میکنند .

از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی، و استقالل قرقیزستان تالش های ناموفق برای بازگشت مجدد قرقیزهای واخان 
 در داخل قرقیزستان انجام داده شد. اما قرقیز ها زندگی در واخان را ترجیح دادند و باقی ماندند . 

 ادامه دارد ....
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