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 ۲۶/۰۶/۲۰۲۱           : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 مه برخهلسود
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ادمکډاکټر لوډویک . ډبیلو . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

لوري د اوبو تر ۀ د کوتل لـ« نوکسان/ نقصان»ولسوالۍ کې د ۀ : د زیباک پـ ۷۱ -۱۹، ۳۶ -۳۳:  ِده گل/ گلخانه
ۀ دې َدره کې یوازینی ځای دی چې د استوگنې ځای دی او لـۀ او مسکین کلی دی. دا پـ سپـېـرهکیڼې غاړې یو 

انې نارسیدلي چنارونه د ته یو څوسنوم ۀ ته، هغه څه چې د وني پـسۀ مایله لیری دی. دلته ونې نـ ۹زیباک څخه 
سره اتحاد او پیوستون « کافروۀ »لـ« 1بَشگـُـل»ې کلي خلک لږ و ډېـر د د دته. سکلي یو څو کورونه هم ۀ دي. پـ

، د َمچ ۀپر الره داړې او لوټ اچاو« 3نکسان/نقصان»ـې د ئالرې ۀ د کوتل لـ« 2َمچ»د  لري، دا هغه خلک دي چې
  څخه پورته ده.« 5گبر«ۀ چترال کې لـۀ د لکوټ دره پـ درې ته الره تللې ده،« 4لـُـکوټ»کوتل څخه د ۀ لـ

 کورنیو یو کلی دی.  ۲۵کې د « َجـبـَرداغۀ »: د نهرین شمال ته پـ ۶۹ -۷، ۳۶ -۷:  ِده حیدري

  ۶۹ -۷، ۳۶ -۷: ِده حیدريـ 

  وگورئ دای میرک ِده میراکـ : 
کلي نوم دی چې کوچیان ۀ کې د یو« دشِت خاصۀ »مایلۍ کې پـ ۱۵ۀ د جرم د ختیځ پـ:  ۷۰ -۴۵، ۳۶ -۵۵: ِده نو

 کې استوگن دي. ۀ پـ

  ۷۰ -۷۲، ۳۶ -۴۸: وگورئ ِده سیعدان او سیدان: ِده سیدانـ 

  کلي نوم دی. ۀ کې د یو 6فـَـرِخشـَـتۀ َدرۀ خوست و فِرنگ کې پـۀ : پـ ۶۹ -۴۷، ۳۶ – ۱: ِده کالنـ 

                                                           
1
 - Bashgul Kafirs 

2
 - Mach pass 

3
 - Nuksan pass 

4
 - Lutku valley 

5
 - Gabar in Chitral 

6
ویل شوی دی او فرخشته لیکل شوی دی. د برهان په فرهنگ کې وایي: ۀ نامـۀ پـ« ځای ۀ یو»معجم البلدان کې دا نوم د ۀ فرخشت : پـ - 

ۀ دا یو ډول ډوډۍ ده چې دننه یې بادام او پستې او غوزان اچوي او پر تبۍ یې پخوي او بیا د قند شیره ورباندې اچوي او پخوي یې پـ
مړي ته وایي چې ۀ پرته دی او فرخشه لیکل شوی دی. بل ځای برهان وایي هغـ« تۀ »ـف بولي. خو دا بڼه یې لـئعربي کې یې قطا

معنی ۀ پیغمبر پـۀ پیژني. بل نیږدې لغت ورته فرخشور دی او فرخشور په فارسي ادب کې د ښـۀ څوک ال وارثه وي او څوک یې ونـ
 ژ  -راغلی دی 
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کې واقع ۀ خولـۀ کلي نوم دی چې د راغې د منځغري پـۀ دره کې د یوۀ : د اندراب پـ۶۹ -۱۹، ۳۵ -۴۱: ِده صالح
 کې استوگنې دي. ۀ تاجیک کورنۍ پـ ۲۰دی او 

کلیو څخه د  چم گاونډوۀ ې سیمې لـد دبنو او ۀ ته او لـسدلته د لوی ځواک د اردوگاه د جوړولو لپاره کافي ځای 
 ي. ساړتیا وړ توکي ترالسه کــېـدای 

بار ۀ »کلي نوم دی چې لـۀ شغنانو کې د یوۀ کیڼې غاړه کې پـۀ : د پنجه د سیند پـ۷۱ -۳۱، ۳۷ -۳۷:  ِده شهر
دی او د « یوموجي»ـې ئکورونه دي. مقابل لوري ته  ۱۰۹مایله کښته راځي؛ دې کلي کې  ۵څخه نـېـږدې « پنجه

 ته. سسینده د پورې وتلو لپاره یو جاله هم ۀ تر منځ لـ دواړو ځایونو

  ۷۱ -۳۱، ۳۷ -۳۷:وگورئ : ِده شهر :  ِده شارـ 
 ۶۸ -۴۰، ۳۵ -۳۷: وگورئ ذوالفقار : ذوالفقار

وړوکي کلي ۀ واخان کې د یوۀ کیڼه غاړه کې پـۀ د آِب پنجه د سیند پـ:  ۷۲ -۱، ۳۶ -۴۷گرکنت :  دي – دي گرگند
لوړ ترینه ځای کې دی یعنی تر ټولو لوړ کلی ۀ پرتله پـۀ سیمه کې د نورو کلیو پـۀ پـ« 7سد ایستراغ»نوم دی. دا د 

ً کلي ۀ دی. لـ ته چې یوازې د سمایله کښته سیند د پام وړ تنگښت مومي او یو ځمبیدونکی او سست پُل هم  ۳ تقریبا
 تن د پلي تگ لپاره ځای لري. ۀ یو

  وگورئ دو آو  دو آبـ : 
کلي ۀ مایله کښته د یو ۱۲ُسرخبندي څخه ۀ کې لـ« میانکوه»منځغري ۀ : د ولیانو پـ ۶۸ -۵۲، ۳۵ -۲۹:  دو آب
یو بل دو آب د فیض او لرگي لري. ۀ مې نیولو ځای دی. د لښکر کوټ لپاره لږ ځای لري. پریمانه اوبـد دنوم او 

، جرم ته نو کېیو بل ځای ُمنجاۀ همدې نامـ ۀ؛ پـ۷۰ -۵۷، ۳۷ -۱۸مایلۍ کې هم شته :  ۳۵ۀ آباد د شمال ختیځ پـ
 ۷۰ -۵۳، ۳۶ -۱ه : ستنـېـږدی 
یا  ۱۱نـېـږدې ۀ د کوتل پـ« ېخیره خان»کلي نوم دی، دا کلی د ۀ خوست کې د یوۀ : پـ۶۹ -۳۱، ۳۶ -۱: دو آبي

 مایلۍ کې واقع دی. ویل کـېـږي چې د خوست حاکم همدلته استوگن دی. ۱۲
کورنۍ  ۵۰ 8وزبیکو« چـیـنـَکي»کلي نوم دی چې د ۀ : د نهرین د ولسوالۍ شمال ته د یو ۶۹ -۴، ۳۶ -۱:  دو آبي

 کې استوگنې دي. ۀ پـ

  ۶۸ - ۵۲،  ۳۵ – ۲۹ : وگورئ دو آب دو آِب میخِ زرینـ 
ټکي کې ۀ او د خاواک د منځغري د اتصال پـ« تیل»فیټ. د  ۸۴۵۰: لوړوالی :  ۶۹ -۴۳، ۳۴ – ۳۶:  دو آِب تیل

کورنۍ  ۲۰« 9تیلي هزاره گانو»مایله واقع دی او د  ۶د خاواک د کوتل سویل لویدیځ ته  چې یو وړوکی کلی دی
 کې اوسیږي. ۀ پـ
څپریو او ۀ ې کلي کورونه لـد دیو بل وړوکی کلی دی، « تیلي هزاره گانو»مایل پورته د  ۱منځغري ۀ لـ« تیل»د 

 کبله دلته ډېره لږ کرهنه کـېـږي.ۀ اقلیم لـۀ خټو جوړ دي. د ساړ
ـې د پَستې ئپلنوالي یو خالص ځای دی او سویل ته ۀ یارډو پـ ۲۰۰ځای کې د ۀ د دوه وو منځغرو د پیوستون پـدلته 

ي کوالی سي دلته کمپ ووهي او یا د نرمو خاورو سرتــېــرخاورې لوړ ځایونه دې چې ختل ورباندې آسانه دي. 
پسرلي او د ۀ ي ترالسه کـېـدای. ښایي واښه پـسۀ دې ځایه نـۀ پر غونډیو باندې کمپ ووهي خو د اړتیا وړ توکي لـ

لیرې واټن څخه ۀ یوۀ لرگیو کمښت بې اندازې دی، لرگي باید لـ -لومړیو کې پریمانه وي خو د سَون ۀ دوبي پـ
  ي.سراوړل 

. د تیل د کوتل سویلي تـېـرېـږيسره ۀ لـ« تیل د کوتل»پاسنۍ برخه کې یو سړک دی چې د ۀ د تیل د منځغري پـ
سپکو بارونو بار د ۀ دی، ویل کـېـږي چې پـۀ غر دی. دا سړک د اوښانو د تگ لپاره نسبتاً ښـ« کوِه تیل»غر د 

خاواک څخه لنډ ۀ دې چې دا سړک لـۀ تگ لري. خو لـالرې تگ راۀ سړک لـۀ مالگې کاروانونه کله نا کله د همدغـ
 . د خاواک د کوتل شمال ختیځ ته هم یو سړک تللی دی. تـېـرېـږيهمدې الرې ۀ دی نو د اوښانو بارونه معموالً لـ

 کورنیو یو وړوکی کلی ۱۵: شهِر ُمنجان ته نـېـږدې د  ۷۰ -۳۵، ۳۷ -۱: دو آب: دو اَو

  کلي نوم دیۀ مایلۍ کې د یو ۱۲ۀ د فیض آباد د ختیځ پـ: ۷۰ -۲۱، ۳۷ -۷: دوغ غلطـ 
ۀ کوتل نوم دی چې لـۀ فیټ. د ختیځ هندوکش پر سر د یو ۱۴۸۰۰: لوړوالی :  ۷۱ -۱۵، ۳۶ -۷: کوتل دو راه

 وې ده.سزیباکه تر چتراله الره ورباندې تیره 
جهیل څخه چې د ۀ لـ« 11ُدفرین» پر سر واقع دی، دا څانگه د« 10سنگ لیچ»دا د ورُدج د سیند د یوې څانگې 

 سر راپورته کوي.  بیخ کې دی،ۀ کوتل پـ

                                                           
7
 - Sad Istragh 

8
 - Chinaki Uzbaks 

9
 - Tili Hazaras 

10
 - Sanglich 

11
 - Dufferin 
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ـې د ئـې زیباک ته ځي او بل ئڅخه دوه سړکونه انشعاب مومي، یو ۀ دۀ وایي چې لـ« دو راه»ته ځکه ۀ د
ـېـږي جهیل کې بـېـلۀ سړکه د ُدفرین پـۀ د نورستان سړک د زیباک لـالرې نورستان ته ځي. ۀ د کوتل لـ« 12مندال»

برخو څخه سرچینه ۀ اوږدو کې پرمخ ځي او دا بهیر د مندال د کوتل لـۀ او د جهیل د اوبو د اصلي ډکوونکي پـ
  اخلي.

ـې ئمیاشتې تر اکتوبر پورې د کارولو وړ ده او خلک ۀ د دو راه سړک د درندو بار وړونکو څارویو لپاره د جون لـ
ۀ دویمې نیټې یو بومی سیاح لـۀ ز کال د نوامبر د میاشتې پـ۱۹۰۴ توگه کاَروي. دۀ د کاروانونو د یوې الرې پـ

ۀ د ،اوږدو ژوره واوره پر الره پرته وهۀ دې الره تیر شوی وو خو دغه مهال د اتو مایلو پـۀ خپلو کچرو سره پـ
وي توفان کې ورک شۀ توفان کې راگیر شوې وه او پـۀ ډله د واورو پـ هویل چې څو ورځې مخکې د سوداگرو یو

  دي.
بدخشانه ۀ دا لـچې ته سۀ و هیڅ شک نــخاستثناء چې تل واوره لري ۀ وي خو د دنگې څوکې پـۀ دوبي واوره نـۀ پـ

 منځ کې آسانه کوتل دی. ۀ اوږدو کې د ټولو کوتلونو پـۀ تر چتراله د هندوکش پر سر د الرو پـ
وښودوله  خو وروستنیو را رسیدلو راپورونوۀ ــددې برخه کې تر ټولو آسان ترینه کوتل گڼل کــېۀ دا د هندوکش پـ

بَـشـغـُـل»پر سر یا د « 13مندای»د  امر وکړ چې چې امیر
 . يکوتل کې یو سړک جوړ کړۀ یوۀ درې ته پـ« 14

له دې ـې پرانیستې ده. ئمځکه  خو په دبرینه اوترایي کې دیلویدیځ لوري کښته کـېـدل ۀ د دو راه د کوتل د څوکې لـ
ۀ پیچومو او گړنگونو ډکه الره یوۀ د کښته کـېـدلو یوه ډېـره ستوغه لـ واټنۀ یارډو پـ ۹۰۰ه وړاندې د مایل ۳ ځایه

مایله ارتوالی لري. د  ۴برخې ډېـر اوږدوالی او  ۸پر  ۳ۀ مایل او د مایل لـۀ یوۀ لـچې  ده،جهیل ته کښته شوې
ي او نیغ تاویږاوږدو کې زیباک ته تللی سړک ۀ تر گړنگونو الندې د جهیل د ختیځې خوا پـ همدغې ستوغې الرې

 جهیله ورننوځي. ۀ همدغـۀ لـۀ خوړ ورننوځي، خوړ ته اوبـۀ یوۀ پـ

 شمال لویدیځ ۀ د سیند پر غاړه چې د سفید خرس د غر «آب کوفۀ در»: دا د  ۷۰ -۴۳، ۳۷ -۵۶:  دوراج
 دی.  کلي نومۀ کــېـږي د یو

لویدیځ ۀ اوږدو کې یوه وړوکي ولسوالي ده. دا سیمه د خنجانو پـۀ : د ُسرخاب د سیند پـ ۶۸ -۴۱، ۳۵ -۳۷:  دوشي
کیله گی او دوشي ویشل شوې ده، ۀ واټن وروسته ځان پورته تر اندرابو رسوي. دا سیمه پـۀ کې واقع ده او تر یو

ځان ۀ چې د غوري یوه برخه ده د څو کلیو یو ډله پـ نـېـږدېاوږدو کې شیرمرگ ته ۀ کیله گی د سرخاب د سیند پـ
څنډو کې ۀ کیله گي پورته د ُسرخاب َدره ده چې د سرخاب او اندراب د سیندونو د الحاق پـۀ کې رانغاړي. دوشي لـ

 وړاندې کوو :  شـمـېـرموقعیت لري. الندې د دوشي د کلیو او د وگړو د کورنیو 
 

 شـمـېـرد کورنیو  ومونهد قومونو ن د کلیو نومونه
 کیله گی
 ۱۵۰ لرخبي تاجیکان لرخبي

 ۲۰۰ صافيۀ پـښـتـانــ کیله گی
 ۴۰ صافيۀ پـښـتـانــ سید خیل
 ۲۰ صافيۀ پـښـتـانــ ُضرابي

  لرخب تاجیکان ژ(–سنِگ سوالخ )سوراخ 
 دوشي
 ۳۰ هزاره گان قره َمد
 ۳۰ ۀپـښـتـانـ دوشي

 ۴۰ گانچهل غوري هزاره  ذوالفقار
 ۱۰۰ گاوي هزاره زوره غور
 ۲۵ چهل غوري هزاره گان باغِ مال شاه

 ۶۰ گاوي هزاره گان خواجه زایدۀ دهنـ
 ۱۰۰ دوستي هزاره گان تازان

 ۱۰۰ کورو هزاره گان کورو دره
 ۹۰۵  =  ټول ټال

 
ولسوالۍ کې ۀ چې د غوري پـ سره نور قومونه شـمـېـرویل کـېـږي چې لرخبي تاجیکان د غوري له تاجیکانو او یو 

َدرې څخه اخیستی دی، لرخب یو ۀ خپل نوم د لرخب لـ ولرخبي تاجیکانیو بل خپلوان او یو شان دي.  داستوگن دي 
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 - Mandal 
13

 - Mandai 
14

 - Bashgul 
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 6تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

سرخاب َدرې دننه ځغلیدلی دی؛ خو ۀ پـ کیله گي پورته د کیله گي ختیځ خواتهۀ دی چې لـ« میانکوه»لوی منځغری 
خپلو پخوانیو ۀ ـې لـئدې ځایه پرېـښودلې، او کیله گي ته الړل او هلته ۀ نې لـز کال کې دوی خپلې می۱۸۸۶ۀ پـ

وی ظاهراً یو د دکیله گي کې د استوگنې یوه لویه سیمه جوړه کړه. د استوگنې اوسنی سیمه ۀ اصلي کلیو کښته پـ
 ایالقونو ته ځي.  دوبي کې خپلوۀ َرمې لري او پـ ـېئ. دا خلک ډېـرې لوځای دیـمي نیمه قشالق ته ورته ئدا

استثناء داسې ښکاري چې د شیخ علي وي. ویل کـېـږي چې چهل ۀ ، د چهل غوري هزاره گانو پـگاوي هزاره گان
تاتارانو سره ۀ کومه څانگه وي، دا یوه ناڅرگنده قومي څانگه ده چې د دو آب لـ« ژ-)چغای؟ « چگای»غوري د 

وي. د ۀ اصل کې تاتاران وي او حقیقي هزاره گان نــۀ کومه اړیکه لري. ظاهراً داسې ښکاري چې ښایي پـ
الس راکوي : بـَـِکـس، سه قوم، کیان، مرو، کــَـرد، چهل ۀ ز کال افغان قاموس د الندنیو کلیو لیست پـ۱۹۶۲

قره دکه، چهل کپه، دلیان، دو آب، غزان، چندران،  ، افغان دوستي،«ژ–ښایي آهنگران وي »غوري، انهانگران 
 ، دولت او ُمرغ. دست امُرد

 
 کورنۍ لنډیز شـمـېـرد دوشي د وگړو د 

 ۱۶۰ تاجیکان، ټول لرخبي
 ۲۳۰ اکثریت صافیانۀ پـښـتـانــ

 ۴۶۰ هزاره گان )شیخ علي او چهل غوري(
 ۸۵۰ ټول ټال = 

 
 ته.سۀ هکله معلومات نـۀ د اندازې پـ مالیېدوشي څخه د ۀ لـ

ه دي. تولیدات خـېـزې حاصلډېـرټولو ځایونو کې ۀ پـۀ ځینو ځینو ځایونو کې نـۀ د ُسرخاب او اندراب تنگې َدرې پـ
ـې د ئوریجو پرته د پام وړ تولید ۀ کبله لـۀ ز کال کې د ملخانو د یرغل لـ۱۸۸۶ۀ شان دي خو پـۀ ـې د غوري پـئ

سپرو د یوې ورځې د اړتیا وړ شیان  ۲۰۰۰ي د سي کـېـدای وۀ درلود. کله چې ملخان نــۀ نورو غالتو لپاره نــ
 ې اندازې د راټولیدلو وړ وو.د دز کال کې یوازې نیمایي ۱۸۸۶ۀ ي خو پـسورڅخه راټول 

 خو کوچني آسونه لري چې د غرونو د تگ لپاره ډېـر عالي دي. ۀ ښــ شـمـېـرویل کــېـږي چې لرخبیان یو 
 ته. سۀ دوشي کې اوښان نــۀ پـ

ته نـېـږدې  فیټ. ټول دوشي د اندراب او ُسرخاب د سیندونو الحاق ۲۶۸۰: لوړوالی :  ۶۸ -۴۱، ۳۷ -۳۵:  دوشي
ۀ ـې درلودل خو اوس پـئ)؟ ژ( کورونه لري چې لوړ لوړ دیوالونه  ۳۰یا څو کلیو جوړ دوشي ۀ یوۀ واقع دی. لـ

، تاجیکان او هزاره گان دي. همدا شان د آهنگرانو څو کورنۍ دي ۀـې پـښـتـانـئکنډوالو اوښتی دی. استوگن وگړي 
ټکي لږ پورته یو مات لرگین ۀ ُسرخاب سره د یو ځای کیدو لـۀ ـچې جال طبقه جوړوي. د اندراب د سیند پر سر ل

ي. اصلي َدره یو مایل او د سحالت کې څوک ورباندې پورې غاړه تیر وتالی ۀ همدغـۀ وی دی. خو پـسپُل تیر 
 دریمې پلنوالی لري چې د شولو پټي لري او سیند څو کانالونه لري. ۀ مایل د یو پـ

ۀ ته. لـسځای ۀ سویل ختیځ کې د لښکرکوټ د اچولو لپاره ښـۀ ي. د دوشي پـسـېـدای دې ځایه لرگي ترالسه کۀ لـ
ۀ دهانـۀ چاریکارو تر ایکبو، لـۀ وي دي لکه : د دوشي لـسدوشي څخه څو انشعابي سړکونه او یا کوتلونه تـېـر 

شیر پورې؛ د ۀ مـکیان تر چشۀ درۀ الرې لـۀ د کوتل لـ« ژ -سنجدک»شیر پورې؛ د سنجتک ۀ امُرتک تر چشمـ
 دوشي تر ِده ساالر )یا صالح( پورې.ۀ الرې لـۀ اندراب لـ
کیڼې ۀ دوشي کې د ُسرخاب د سیند پـۀ پورې : پـ ۶۸ -۴۵تر  ۶۸ -۳۸پورې،  ۳۵ -۴۵تر  ۳۵ -۳۷:  درومبک

نگلی دا یو گڼ ځ لوړوالي سر راپورته کوي.ۀ فیټو پـ ۴۰۰۰سیند څخه د ۀ ډبرین غر دی چې لـۀ غاړې کې یو ښـ
دې ۀ لـونې دي.  15ـې هر لور ته خورې َورې والړې دي؛ ظاهراً یا د پستې ونې دي یا د خنجکئغر دی چې ونې 

 او ستوغو دنگو ۀپـ چېي سورڅخه راخوشې ۀ لوړ خوړ سر راپورته کوي او یو ناڅاپـه پریمانه اوبـ ډېـرځایه یو 
 سیند کې جختـې شي. ۀ پـ شخو پیچومو کې

  کلي نومۀ مایلي کې د یو ۲۰ۀ : د ِکِشم د ختیځ پـ۷۰ -۲۳، ۳۶ -۴۵:  دودگهـ 
بیخ کې ۀ فیټ. د ُدوفرین جهیل د دو راه د کوتل پـ ۱۲۴۵۰: لوړوالی  ۷۱ -۱۳، ۳۶ -۷«: دوفرین» حوِض دو راه
ۀ لـۀ بنسټیزې اوبـ کـېـدلومایله پلنوالی لري. د جهیل د ډ ۱/۴دباندې ۀ مایله اوږدوالی او څـ ۳/۴او  ۲واقع دی چې 

، د همدې دو مایله اوږد والی لريۀ کوتل ته تللې ده چې اوو« مندال»دې لږ پورته یوه الره د ۀ سویله راځي او لـ
د سړک  الرې د ُرستاقۀ الرې به کفارو پرله پسې تاړاکونه کول، د دو راه د کوتل الره د زیباک لـۀ راه د کوتل لـ

 . تـېـرېـږيډډې څخه چې یو لوی گړنگ ورباندې راکوز دی  ختیځېۀ پر سر ده، او د جهل لـ
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 - khinjakۀ ډول یوه ونه ده. دا یوه غرنۍ ونه ده چې میوه یې د پستې په شان ده او غوړ او ډیر کنډ لري. پـۀ : دا هم د پستې پـ: خنجک

نام هم ۀ پښتو کې میوه د پوسې یا پوسه پـۀ هم یاده شوې ده. پـۀ نامـۀ پښتو د اوگۍ، ټیټاکه یا ټیټکۍ یا ټیټاقۍ، ښـېـرونه او شنۍ د ونې پـ
 دهویل شوې 
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 6تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ټکي کې د ۀ مایله وړاندې د دو راه او ُمنجان د کوتلونو تر منځ د الرې د الحاق پـۀ د جهیل شمال ته څلور یا پینځـ
 کې اوسـېـږي. ۀ تنه خاصه داران پـ ۷دوبي کې ۀ پـ څارنې یا نظارت یو بُرج دی چې

نوم دی چې د ۀ غرۀ نهرین کې د چهارِده د منځغري په سر کې د یوۀ : پـ ۶۹ -۱۳، ۳۵ -۵۶: : دمبولهَدم بولک
 لویدیځه ډډه کــېـږي. « آب پخشان»زرد اسپان د نغل یا ۀ َدرَ 

 ۶۹ -۴۷، ۳۶ -۴۴. یو کلی هم شتهۀ نامـۀ مایلي واټن کې د دمبوله پـ ۱۶ۀ د کشم د لویدیځ پـ
  ۶۹ -۱۳، ۳۵ -۵۶دمبولک :  وگورئ : دمبولهـ 

  ۷۰ -۴۳، ۳۷ -۵۶: وگورئ دوراج :  دوراجـ 
سویلي اړخ کې چې د آِب واحان د څانگې د ۀ : د نیکالس د غرونو د لړۍ پـ۷۲ -۵، ۳۶ -۴۸:  درگن اورگنت

کې یو کلی دی چې اورگنت ۀ خولــۀ منځغري پـۀ کوچني پامیر لړۍ ورغلې ده دا یو کوچنی منځغری دی. د همدغـ
 نومـېـږي. 

ۀ کلي نوم دی چې د َورَسـج د شمال پـۀ مایلۍ کې د یو ۶ۀ د ختیځ پـ« بختینگن»: د  ۷۰ -۳، ۳۶ – ۲۱:  ایفریض
 مایلۍ کې راځي.  ۱۲

  ۶۸ -۳۸، ۳۶ -۴۱: وگورئ :ارکنگ : ایرکنگـ 

  ۶۹ -( ۱۵ – ۲۵، ) ۳۶ –( ۱۷ – ۳۲): وگورئ اشکمش  اشکمشـ 

 ۷۱ -۳۴، ۳۶ -۴۲: وگورئ: اشکاشم :  اشکاشم 

  ۷۰ -۵۱، ۳۶ -۳۸: وگورئ اسکان : اسکانـ 

  ۷۱ -۱۷، ۳۶ -۲۶: وگورئ اسکتول :  اسکتولـ 
ز کال کې ۱۹۱۴ۀ د لوی بدخشان بنسټیز مرکز دی. پـ فیټ. ۳۳۰۰: لوړوالی :  ۷۰ -۳۴، ۳۷ -۶: فیض آباد 
اسې د دنو د د غرو د فیض آباد ښارگوټی د کوکچې د سیند د ښۍ غاړې او : دې ډول شرحه شوی دیۀ فیض آباد پـ

فیټو پورې لوړیږي( د غرونو  ۲۰۰۰پرله پسې ډول شا په شا تر ۀ ـې پـئلمنو تر منځ واقع دی )چې د غونډیو لړۍ 
ټکي دوام مومي چې تنگی نور ۀ څټ ته کـېـدو تنگیږي او د ښار لمنه تر هغـۀ د لمنو لړۍ ورو ورو له سیند څخه پـ

   .رسـېـږيپای ته 
ې د دښار لپاره پریمانه ځای لري، ۀ چې د یو راځيکیڼه غاړه کې دفعتاً یوه مخ خالصې دښته ۀ ښار الندې د سیند پـ

تنگې هوا کې پروت وي لکه ۀ رې پـدَ  - ډنډې - کاسه - ولې فیض آباد دې د تنگېچې ویلو سره سخته ده ووایو ۀ پـ
 چې اوس دی.

شمال کې ۀ سیند څخه او پـۀ فیټه لوړ دی او د کوکچې لـ ۳۳۰۰ې څخه سطحۀ دې چې فیض آباد د سمندر لـۀ سره لـ
شان ۀ ترالسه کوي بیا هم د خان آباد او یا د قطغن د نورو ښارونو پـۀ غرني سیند څخه خالص ترینه پاکې اوبـۀ لـ

کې ۀ ت پـاستثناء ولري. څرگنده ده چې حفظ الصحي منتظماۀ تقریباً غیر صحي ځای دی، ښایي کندز ورڅخه یو څـ
ژمي او مرگونی اقلیمي عدم تحرک، واضحاً داسې شرایط رامنځته کوي چې دا ځای ۀ نست دي، زښت ډېـر ساړۀ پـ

 تل مدام ساري ناروغیو ته معروضه وي. 
( ۹۰۰۰تر  ۸۰۰۰ۀ ـې لـئ شـمـېـرکورونه لري )د وگړو  ۲۰۰۰َودې ښارگوټی دی چې ۀ فیض آباد یو لوی مخ پـ

ً لوی ۀ ـې تاجیکان دي او پـئه تر ډېـر پورې دی چې کې ۀ هم پـ« ژ -ۀ پـښـتانـ»وزبیکان او افغانان  شـمـېـرنسبتا
 کوه دامن او کوهستان دلته راکډه شوي دي. ۀ ژوند کوي، اخیر الذکره وگړي عمدتاً لـ

یوې ۀ هټۍ لري او د چمن بازار چې لږ شمال خوا ته پـ ۲۰۰فیض آباد کې دوه بازارونه شته؛ د مدرسې بازار ۀ پـ
 هټۍ لري. دا ښارگوټی دوه سرایونه د مسافرینو د هوساینې لپاره لري.  ۸۵پلنې ځمکې باندې دی 

کــېـږي؛ د ښار گوټي گرد ۀ شنــۀ ـاونۍ کې دوه ځله پرانیستي وي. وربشې، غنم، وریجې او نور ښۀ بازارونه پـ
تارونو جوړې جامې او مالگه ۀ ته. مالوچ، د مالوچو لـس« نخلستانونه»او د میوو د گڼو ونو « باغونه»چاپیره بڼونه 

نیل او  کانونو څخه کیندل کـېـږي. چای، بوره،ۀ مالگه لـتالقان څخه چې د قطغن یوه سیمه ده راوړل کــېـږي. ۀ لـ
الرو راوړل ۀ پـېـښـور څخه د چترال او زیباک لـۀ پلوه لـۀ روپایي محصوالت د باجوړي سوداگرو لـنور هر ډول ا

کـېـږي. د خوقند او بخارا سوداگر روسۍ بوره، جامې، چړې او چاقو او کاچوغې او نور تجارتي توکې دلته 
 ځان سره آسونه او پسونه وړي. ۀ بیرته تگ کې لـۀ راوړي او پـ

ۀ ناببر چم گاونډ کې د بازارونو او د سیند تر منځ د پوځي تعلیم او روزنې میدان دی، لـۀ لویدیځ پـ د بازارونو د 
ۀ فیټو پـ ۱۵پلنوالي او د ۀ یارډ مربع پـ ۱۰۰د  ډډه کې یو کال کوټ یا پوځي کالۀ دې ځای سره متصل د شمال پـ

ورچلونه او د توپکو لپاره تیر کښونه لري. د ـې مئهر گوټ کې ۀ لوړوالي لوړو دیوالونو )تیر کشونه( شته چې پـ
و سرتــېــر مربع یي کالکوټونه دي. دا درې واړه کالکوټونهۀ لویدیځ اړخ کې بارکونه او دوه واړۀ تعلیم د میدان پـ

دي اشغال کړي خو ظاهراً داسې ښکاري چې د زیرمتون او د مهماتو د انبار د ځای لپاره کاَرول شوي وي. د ۀ نـ
لري )یعنی د ۀ د اغیزمن اور د پوښښ ساحه نــې ئله منځه هیڅ یو غو پوځي کالکوټونو د دکبله ۀ شتون لـ کورنو د

 توپخانې د اور مخې ته کورونه دي(
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئمن یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ښاره دباندې نیم مایل وړاندې پـر لوړ ځای باندې موقعیت لري، ۀ ته چې لـسنورو کالکوټونه  رهمداشان لیرې څلو
ـې کنډوالې ئکنډوالې دي. هغه یوه چې شمال خوا ته ده نوې کال ده، ختیځ ته دوه نورې دوی څخه درې کالگانې ۀ لـ

 ده هغه هم کنډواله ده خو د خان آباد پر سړک باندې مسلطه ده.  سویل لویدیځ کېۀ دي؛ دا بله یوه چې پـ
 فیض آباده درې سړکونه وځي، یو خان آباد ته، بل ُرستاق ته او دریم زیباک ته. ۀ لـ

پاسه پر ۀ لـ سیند دلپاره مناسب دی؛ دا سړک د کوکچې  تگسړک دی او د توپخانې د ۀ د خان آباد سړک خورا ښـ
تر سر ۀ دا پُـل د اوبو د بهیر د وتلو لپاره د پـلـ .تـېـرېـږيډېـرو پیاوړو پخو خښتو جوړ شوی دی ۀ چې لـۀ پـلـۀ یو

فیټه اوږد  ۵۰فیټه ارتوالی لري او ټول پـُـل  ۱۵ـې ئهره یوه  بستر کې دوه د وتلو الرې لري چېۀ الندې د سیند پـ
ۀ یو ستنه هم لـۀ د پـلـ یارډه کـېـږي. ۱۰ـې اوږدوالی ئډبرو خاکریز او پــُـشتو سره ۀ د دیوال لـۀ دی، خو د پـلـ

تنگ کړی دی. دا پُـل د نور هم  د سیند دواړو لوړو ژیو سیند چېتنگ دی  ډېـرخښتو جوړه ده. دلته د سیند بستر 
 فیټه لوړ دی.  ۱۰سطحې څخه یوازې ۀ اوبو لـ

ۀ پـلـۀ لـکلني ډول ۀ پـاوښان  ۸۰۰کوچني آسونه او  ۶۰۰۰پسونه،  ۵۰۰۰۰۰د فیض آباد میرزا اټکل کوي چې 
دې ۀ الرې خیوې ته ځي حق العبور ورکوي. د لوی فیض آباد، جرم او بارک رمې پـۀ څخه کله چې د باَرک لـ

« جــَـوزگن»کبله ۀ ( کال پورې د فیض آباد نوم د َجـوزو د میوې لـ۱۰۹۱) ۱۶۸۰تر  دي. ۀ کل کې شامله نــاټ
خرقه کښـېـښودل « ص»ښار کې د حضرت محمـد ۀ خو دا نوم هغه مهال بدل شو کله چې پـ وو« 16جــَـوزن»یا 

ي سړي دا خرقه بلخ ته راوړه، او دوه وو تنو سپیڅلۀ یوۀ نامـۀ شوه. د افغان روایاتو پر بنسټ د ویس قــَـَرن پـ
( کال کې دراني ۱۱۸۲) ۱۷۶۸ۀ نورو محـمد شیخ ضیاء او شیخ نیاز دوی دواړو دا خرقه فیض آباد ته راوړه. پـ

 احمـد شاه دا خرقه کندهار ته انتقال کړه. 
د الهي خیر او »ـې ئي معنی ونومول شو چې تحت اللفظۀ نامــۀ پار دا ښارگوټی د فیض آباد پـۀ د همدې ویاړ پـ

، او منجان چې هغه مهال د بدخشان مرکز وو معنی ژباړل کــېــدای شيۀ پـ« کرامت، د تـَــبَُر ک او سخاوت ځای
زیارتونه او جوماتونه  ډېـراړخه ۀ دې ښار کې د تأریخي ارزښت او اهمیت لـۀ ـې پر ځای مرکز شو. پـئفیض آباد 

 شته. 
ه مبنا لري. ویل کـېـږي چې اوس کرنــېـزز کال کې فیض آباد ال هم یو وړوکی ښارگوټی دی او محدوده ۱۹۷۰ۀ پـ

تنه وگړي لري. دا ښار نسبتاً گوښي گوټ یا منزوي ښار دی، ښار ته راغلي  ۶۴۴۲۴کورونه او  ۵۰۰۰دا ښار 
سینده د اوبو د ۀ یو ستیشن لري او د کوکچې لـدې کریړ شوي. دا ښار گوټی د برق د تولید ۀ سړکونه ال تر اوسه نـ

 ترالسه کولو د توسعې لپاره پریمانه فرصتونه شته. برق یا هایدرو الکتریک د 
پلنو لوښو کې ۀ شگو څخه چې پـۀ زر یا طال تر السه کــېـږي چې عمدتاً د سیند لـۀ دې ځایه تر یوې اندازې سرۀ لـ
و صنعت وړین یا صنایع يالسد ځینو ځایونو کې وربشې موندل کـېـږي او ۀ ـې تصفیه او لټوي تر السه کـېـږي. پـئ

 پشمي توکي تولیدوي.
ژبو خبرې کوي؛ دا ژبې دا دی : َدري، ُمنجاني،  ۷ۀ شان خلک پـۀ د فیض آباد شاوخوا سیمو کې د ټول بدخشان پـ
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