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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۸/1۲/۲۰1۸             استاد شاه محمود محمود
 

 واخان سرزمین کنار گذاشته شده
 (بخش دوم)

 

 کردن یزندگ یمبارزه پُرمشقت برا - ۲
شده  میبه چهار محل جداگانه تقس مجموع. واخان در شدیاداره م «رهایم»بدخشان بوده که توسط  یشاخه ادار واخان

خاندوت ] خندوت[ و  یسپنج، سد یسرحد، سد یسد یعنیاقسقال قرار داشت. کیبود که هر کدام ان تحت اداره 
 . اشتراغ یسد

 

    
 

.اقسقال ها در دیگردیافغان تحت اداره حکمران بدخشان اداره م«  میحک» م به بعد واخان توسط  1۸۸3سال  از
خانه  3۰۰نفر در  ۶۰۰۰نفوس حدود  یم دارا 1۸۸3ومستقل واخان بوده است. واخان در سال  ریسختگ بئنا قتیحق

 یخانه، سد 1۲۲سرحد  ینمودند . مثالً در سد یم یزندگ هیقر کینفر در  ۵۰تا  1۲ها شامل  لیداشتند .فام یزندگ
 . خانه ۶۰اشتراغ  یخانه و سد ۶۵سپنج  ایپنج  یخانه، سد ۸۷خاندوت 

 .باشدیهفت منزل م یداده دارا لیانگشت َشست افغانستان را تشک ای دوریدره دور و دراز که به شکل کر نیا
امو از  یایدر باشدیم لومتریک 3مسافه دارد. عرض دره واخل  لومتریک ۲۷ نیاز اشکاشم تخم :ورک -اول  منزل

 .است زیآن غله خ یاراض باشدیسرد م داً یآن شد یکنار ان گذشته هوا
همراه است و صعب  بیاه ها با فراز و نشکند و ر ینشو نما م یجا جو و گندم و باقل نیدر ا :اورگند -دوم  منزل

 .باشدیالعبور م
 . است نیآن نامطم یبوده و راه ها یگستانیجا ر نیا :خندود -سوم  منزل
دارد که مرغ  زیکوچک آب ن لیجه کیدارد و  یکوه اهیاست درختان س گزاریراه آن ر :قلعه پنجه -چهارم  منزل

 .وجود دارد لیجه نیدر ا وریط گریو د یآب
به نام طوس و  یدرخت یبضاعت دارد. نوع یاست و مردم ب ی: جو، گندم، مشنگ و باقلمردم در قلعه پنجه خوراک

به  باریجو کیو مثل  گرددیمعلوم م قیعم یآمو در تنگنا یایاست و در قسمت پنجه؛ در ادیجا ز نیدرا یمعمول دیب
 .خوردینظر م
 .باشدیجا عموماً مالدار م نی. مردم ادیآ یم یبابا تنگ لومتریک ۴۲مسافت  یطبعد از  :یبابا تنگ -پنجم  منزل
 . واقع است یبابا تنگ یلومتریک ۴در  :ترس و شلک -ششم  منزل
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آن وسعت دارد و  نیدورتر واقع است . زم لومتریک 1۲و از ترس  ندیگویکه آنرا سرد هم م سرحد: -هفتم  منزل
و  باشدیم واناتیبخش است . به طرف شرق سرحد چند چمن شاداب و سرسبز و چراگاه ح نانیزراعت ان اطم

 .گمرک دارد تیمامور کیدارد و  تیجا موقع نیهم در هم لیبروغ
 . وجود داشت هیقصبه و قر ۶۲از شتریهفت دره در ب نیا در

 

 مردم واخان یوضع اجتماع - ۳
. روح آرامش و اتفاق مردم واخان  ندیگو یم« بلخان»کنند و آنرا  یم یخانه زندگ کیدر  لهینفر به عنوان عا چند

 یجامه م واناتیخانه به سر برند. مردم واخان از پشم ح کیسبب شده است تا برادر و پسران کاکا و ماما و عمه در 
 ایه ، کالعوض چادر یواخان یکنند . زنها یکار م انسازند زن و مرد ش یبافند. ازپوست گاو و آهو، چموس م

 دندیوشپ یاز کرباس م یاندازند. مرد و زن لباس یاست و در پشت سر م یشان بافتگ یکنند و موها یبه سر م نیطاق
 شوند. خوراک یبا لباس خود خواب م ابندیخواباند اگر لحاف ن یپالس برهنه م کی ریخانواده ز یها تمام اعضا شب

 یمالند و م یم رهیکم است و چوب را در روغن کنجد و غ اریبس نیکیو ال یلیاست. چراغ ت یمردم آش و باقل نیا
 . (۴) . افروزند

 

   
 

 کی یعیدرمعرض آفتاب و باد قرار داشته و به طور طب اریهستند. چهره آنها بس پیخوش ت اریبس یبه طور کل مردم
 . دارند یشان چشمان آب تیداده و اکثر لینژاد جداگانه را تشک

 ای پوشانند. مردان شان دستار یرا م شیاز پوست گوسفند نابالغ بدن خو یته با پوستدستمال گردن از پشم داش آنها
و  ندینما یاز کرباس دوخته بر سر م نیکاله مناسب به سر دارند. زنان طاق شترشانیزنند اما تعداد ب یبه سر م یلنگ

 دیفبلند و س یپشمالو ی. همچنان زنان لباس ها باشندیم وفمصر یکش زمیو ه یدهقان شهیچموس در پا به کسب و پ
 .دهند یسر قرار م یرا رو یپنبه ا یاز پارچه ها یپارچه ا کیکنند،  هیتوانند آن را ته یکه م یدارند و کسان

 نیپوشند چنانچه پوست را دباغت داده پوست یهم م نیو زن واخان لباس از کرباس دارند چکمن و برزو و پوست مرد
 تیچ ایاز کرباس رنگه  یی هیکنند و اشخاص مستعد آن را رو یاز آن ساخته، رنگ ناداده استعمال م نچهیو پوست

 .دهند یم
 یآمو پرورش م ایکه در ساحل اکسوس  لهیاز کرم پ (lab-i-ab ) آب یبه نام لب  شمیساخته شده از ابر یدستمالها

 یبرا هیبه عنوان هد ینیتزئ یباالپوش وپطلون ها ای ینوع کرت نیاست که ا یاداوریکنند . قابل  یبه سر م ابندی
 .در نظر گرفته شده است آمرین 

ان دهند در زمست یم لیثروت مردم را تشک یشحو ی. داشتن گله ها ندینمایدرشت تر استفاده م یپارچه ها کوهنوردان
و به شکل سردوز در اورده و  ندسیر یزنان پشم را پاک و م کنندیها مردان و زنان از پوست گوسفند لباس اماده م

 (۵) .شودیم هیرتهیکشم نهیپرهز یهابافند. بعضاً از پشم واخان شال  یمردان از انها شال م
 انزیاست، اما تنها به م افتهی شیافزا زیارزن و جو. گندم ن ا،یدر واخان عبارتند از نخود ، لوب یاصل محصوالت

 . شودیقلعه پنجه . در ماه ثور گندم بذر نموده و در ماه سنبله محصول برداشت م ریمحدود و تنها در ز اریبس
که  هیبزرگ ساخت روس یتنور ، اجاق ها ایداش ها  یبه جا نکهی، مگر ا باشدیبدخشان م یخانه ها هیها شب خانه

 . ندینمایاستفاده م کندیم میگرما را به تمام خانه تقس
. ثروت تاریک - یحیریوم تاریک -حسن  تار،یک - گیب تار،یک - بریخ یعنیشوند،  یم میتقس لهیوخان به چهار قب ساکنان

مردم  یواخان، ثروت اصل یبز و گاو و آهو است که در واقع، به لطف مراتع عال یها همان گله ها و رمه ها لهیقب
 یرا به دست م شمیپنبه و ابر ارکند،یشود. معامله گران از  یاز پشم صادر م یدر آن نهفته است. مقدار قابل توجه

 یشکر استفاده م یبه جا جیشود. کچالو خشک شده از ورد یآورند. برنج ، نمک و پارچه پنبه از بدخشان وارد م
 .شهر وجود ندارد کیمثابه به راه حل  چیبازار کار در واخان و ه چیشود. ه
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عادت  زین یو غمزه کش اکیو مردان واخان به تر دهه زنان نیاما در طول چند شوندیو نصوار اکثراً استفاده م چلم
 . کرده اند

وند، ش یم یبه عنوان غله ها طبقه بند یپاتور گفته شده است که معدن نقره وجود دارد . مردم به طور کل یکینزد در
وا ه کنند . آب و یصحبت م یبه طور کل زین یدر - یشود؛ اما به زبان فارس یشناخته م یوخ ای یآنها وک زبانو 

شناخته  ( Bad-i Wakhan ) که به نام باد واخان یآباز سال برف و باد  یمیسرد است. ن دیشد اریبدون شک بس
 .از حد سرد و تند است شیشود ب یم
 

 قلعه پنجه - ۴
 ۷۲و  یعرض البلد شمال قهیدرجه و صفر دق 3۷خطوط  نیمتر ب ۲۷۸۹فت معادل  ۹1۵۰پنجه در ارتفاع  قلعه

از محل  یپنج ، به فاصله کوتاه یایواخان واقع در سمت چپ در یمرکز ادار یطول البلد شرق قهیدق 3۴درجه و 
 . دارد تیآن موقع یاتصال دو شاخه اصل

 یی؛ از سنگ هاپنج تپه یغرب سرحد قرار دارد. قلعه پنج بر رو یلیم ۵1شرق اشکاشم و  یلیم ۶3قلعه حدود  نیا
 لیآن بود. دره قلعه پنجه حدود دو م روانیپ شتریواخان و ب میشامل اقامت حک بود. و دهیاعمار گرد یبا گلدسته سنگ

 .فراوان است زمیاست .علوفه و ه اختهآنجا را مثمر س نیزم یبخش عمده ا یاریعرض دارد و آب
ماه حمل و جوزا قابل استفاده است . آب و هوا آن  یدارد و در ماه ها انیدر امتداد سمت شمال دره جر رودخانه

 . گرددیکشت و زرع آماده م یبرا یو اراض دینمایسرد است در وسط ماه ثور چمن ها رو به جوانه زدن م داً یشد
 (۶) . باشدیم اچهیآمو پنج در یایدر یگرفته شده است که معموالً شاخه ها یدر - یپنجه از عدد پنج فارس نام
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