
 
 

 
 6تر 1 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 

 ئخپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 
 ۲۹/۰۶/۲۰۲۱           : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 مه برخهلسدیار
 

 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

 

  ۷۱ -۱۸، ۳۶ -۲۷: فلخماریک : : وگورئفــَـلـَـخماِدکـ 

  باید وي فلول: ظاهراً هماغه فلمولـ 
قطغن  هکې استوگنې دي، دا کلی پ هپ تاجیک کورنۍ ۶۰کلي نوم دی چې ۀ : دا د یو ۶۹ -۹، ۳۶ -۱۱: فلور :فلول

حسن تال څخه  هبغالن کې ل هپـمنځ کې واقع دی. ویل کـېـږي چې دا کلی  همنځغري پۀ کې د شور آب د َدرې د یو
مخې  هز کال د سرچینو ل ۱۹۷۰دا ځای د مایله لیرې پر تللي سړک چې بیا اشکمش ته ځي واقع دی.  ۱۲
 هکلیو ویشل شوی دی د نقشې پ« ـینئباال و پا»دی او پر دوه برخو کوز او بر  ویل شوی« 2فـُـلول»یا « 1فـَـلور»

 کې راځي.  ۶۹ -۱۵، ۳۶ -۱۳او  ۶۹ -۱۶، ۳۶ -۱۳ هُمشـَـبـَـک موقعیت کې پ

  وگورئ فلولفلورـ : 

  کلي نوم دی چې د ۀ اوږدو کې د یو ه: د َورسـَـج او تالقانو تر منځ د سړک پ۶۹ -۵۲، ۳۶ -۲۹:  فــَـَرن گردـ
 مایلي واټن کې واقع دی. ۸ هفرخار د سویل پ

  مایلۍ کې د اوبو  ۴۰ هُمنجان کې د غاز د سویل پ ه: پ ۷۰ -۵۱، ۳۵ -۲۰: وگورئ فراس توفي : فراس توفيـ
، ۳۵ -۳۰ی دی : طول البد او عرض البلد کې ورکړل شو هدغ هکلي نوم دی. د کلي موقعیت پۀ یو لوی ډنډ او د یو

۵۲- ۷۰ 

  ۷۰ -۵۰، ۳۶ -۴۵: وگورئ فیرغامیرو : فرغامیروـ 

  ۷۰ -۴۴، ۳۶ -۲۲:وگورئ فیرغامو :  فرغاموـ 
 هکورونه لري. ویل کـېـږي چې دا کلی ل ۴۰کلي نوم دی چې ۀ خوست کې د یو ه: پ ۶۹ -۳۷، ۳۶ -۱۳: فـَـِرنگ

سویل  هاو د تالقانو لمایله لیرې د خوست او خان آباد د سړک تر څنگ واقع دی  ۴۱خان آباد څخه سویل لور ته 
  مایله لیرې دی. ۵۰څخه 

 

  ۶۹ -۳۷، ۳۶ -۱۳: وگورئ : فرنگ : فرنجـ 

                                                           
1
 - Falur 

2
 - Folowl 
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 6تر 2 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 

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

 پورې :  ۷۰تر  ۷۹ – ۵۰پورې،  ۳۹تر  ۳۶ -۲۶: فرخار
اوږدو او هغو تنگو منځغرو څخه  هسویل ختیځ کې یوه ولسوالۍ وي چې یو ل هداسې ښکاري چې فرخار د والیت پ

 ۵۰ـې نـېـږدې ئدوه کلي سته، یو کلی  هنام ههمدغ هپلړۍ څخه مخ پر شمال درومي.  هجوړه وي چې د هندوکش ل
 ۷۹ -۵۱، ۳۶ -۳۵: دیمایله د تالقانو سویل ختیځ کې 

فیټ. د ُسرخاب او چهار َدرې د َدرو تر منځ د غرونو د یوې  ۱۰۰۲۰: لوړوالی :  ۶۸ -۳۷، ۳۵ -۳۰:  فاسک
 هدې کوتل څخه یوه الره تـېـرېـږي، دا ل هکوتل نوم دی. لۀ لړۍ پر سر چې د هندوکش یوه انشعابي څانگه ده، د یو

ېدلو یوه الره ده. دا الره د درندو بار چهاریکارو څخه تر ایبکو پورې او له چهارَدرې او دوشي څخه د تېـر
همدې الرې راستون سو  هز کال کې د افغان سرحد ټاکنې کمیسیون ل۱۸۸۶ هوړونکو څارویو لپاره د کار وړ ده. پ

الرې چهارَدر ته الړل. د سبزک  هدوشي کې بدله کړه او د سبزک د کوتل ل هـې خپله الره پئخو د اوښانو کاروان 
 سویل کې دي.  هد فاسک پاو چهار َدر سیمې 

یو بل  هسرونه لۀ او ډبرین د غرۀ ختیځه د لویدیځ پر لور دوه اوږد هداسې یو خط الرأس دی چې لۀ فاسک د غر
 ۲۰۰څوکې تر بلې پورې  هلۀ غرۀ شمال او سویل ځغلیدلی دی او د یو هسره نښلوي حال دا چې دا خط الرأس مخ پ

 یارډه پراخوالی لري.

  ۷۰ -۳۴، ۳۷ -۶: وگورئ فیض آباد :  فیض آبادـ 

  ۶۹ -۳۷، ۳۶ -۱۳: وگورئ : فــَـِرنگ :  فــِــِرنگـ 
د ختیځ « یوچ»َدرې کې لوی کلی دی چې پریمانه او گڼ بڼونه لري او د  ه: دا د اندراب پ ۶۹ -۸، ۳۵ -۳۷:  فــِـج

سیمه د « هزار چشمه»ي لویدیځ ته د د دې کلکورنۍ ژوند کوي.  ۵۰کلي کې د تاجیکانو  همایلۍ کې دی. دغ ۵ هپ
 . تفریح ځای دی هکلي لپاره یو ښ

 کلي نوم دی. ۀ سویل کې د یو ه: د کوکچې د سیند پرغاړه د جرم پ ۷۰ -۵۰، ۳۶ -۴۵: فرغامیرو
ۀ َدره کې د الجوردو د کانونو پر الره باندې د یو ه: د پورتنۍ کوکچې پ ۷۰ -۴۴، ۳۶ -۲۲: فرغاُمنج :  فرغامو

لوري کې یو  ههمدغ هـې لږ ناهمواره ځمکه پرېـښودل شوې ده. دا کلی پئمخامخ میداني کې  هکلي نوم دی. پ
کورنۍ  ۳۰ندرت هغې خوا وراوړي. دا کلی  هگاونډ ته پ« سیاه پوشو کافرانو»سرحدي کلی دی، او د کلي خلک د 

سینده د پورې اوښتلو  هل هکوم پـُـل سته او ن هکیڼه غاړه کې موقعیت لري. د سیند د اوبو پر سر ن هپلري او د سیند 
 یادېــږي.  هنام هپ« 3کوران»لپاره د پښو کومه الره سته. دلته دا َدره د 

د سیند کیڼې غاړې ته چې د َورُدج د سیند یوه څانگه ده « سنگلیچ»: دا د  ۷۱ -۱۸، ۳۶ -۲۷: فلخماِدک :  فلخماِرخ
دشت »مایله پورته موقعیت لري. د دې سیمې شمال ته  ۶زیباک څخه نـېـږدې  هکورونو یو کلی دی چې ل ۲۵د 

 پرته ده. « رباط
ُمنجان کې د الرې د دمې نیولو  همایله لیرې پ ۱۴بیخ څخه  ه: د کمر بیده د کوتل ل ۷۰ -۵۱، ۳۵ -۲۰: فراس توفي

 یو ځای دی. وگورئ : فراستوفي

  ۷۱ -۳۹، ۳۶ -۴۱: وگورئ : پتور :  فتورـ 
 : گادي : د شیخ علي هزاره گانو یوه څانگه  گدي

ژ(  –ـې قاصان یا قاسان وي ئښایي موخه »: دا د اندرابو یو کلی دی چې د کسان  ۶۹ -۲۰، ۳۵ – ۴۱:  گده لي
 لس مایلۍ کې دی.  هکې استوگنې دي، دا کلی د بنو د شمال ختیځ پ هتاجیک کورنۍ پ ۵۰منځغري کې واقع او  هپ

  ۶۹ -۱۷، ۳۶-۳: وگورئ : گـــُــدري : گـــَـدريـ 

  د کوتل « اورتـَـبل»یو څوکه ده چې د ۀ پامیر کې د نیــَــکالس د لړۍ د غر ه: پ ۷۳ -۵۵، ۳۷ -۱۰: گنج بایـ
الرې  هد یوې راوتلې برخې لۀ افغان سرحدي کرښه دلته خپله لړۍ پرېــږدي او د غر –ختیځ کې راځي. روسو 

 ۶۹ -۵۹، ۳۷ -۶ هپـ هنامـ هیو کلی د گنجي پاکسو/ آقسو ته راکوزیږي. د دې څوکي لویدیځ ته بوزي گمبز دی. 
 . کې واقع دی

 ۷۳ -۵۵، ۳۷ -۱۰: وگورئ : گنج بای : گنجي بای
کلي نوم دی. دا ۀ مایلۍ کې د یو ۳.۵ هولسوالۍ کې د زیباک د لویدیځ پ ه: د زیباک پ ۷۱ -۲۱، ۳۶ -۳۲:  گاو خانه

کلي موقعیت ۀ ې واقع دی. د دکوزنۍ شمالي برخې ک هکیڼې غاړې کې د زیباک د دښتې پ هکلی د وردج د سیند پ
ډېر مهم دی ځکه دا کلی د فیض آباد الرې ته زښت ډېر نـېـږدې دی. دې کلې کې څو کورونه سته، سَون توکي او 

 کې پریمانه دي.  هد څارویو لپاره علوفه باب پ
 : گیراهي : د شیخ علي هزاره گانو یوه ډله گــَـرهي

  وگورئ : کیشتاو ۷۳ -۵۴، ۳۷ -۲: گــُـشتاو : گـَـشـتاوـ 
مایله لیرې یوه پراخه کرنــېـزه سیمه  ۲دشِت سنگ پُر څخه  ه: د دو آِب تیل پر سړک ل ۶۹ -۴۱، ۳۵ -۳۶: گاتیان

 کنډکونو د لښکرکوټ لپاره پریمانه ځای لري.  ۲ده چې قوِل گاتیان نومـېـږي او د 

  ۶۹ -۴۱، ۳۵ -۳۶: وگورئ : گاتیان :  گاتیانـ 
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 6تر 3 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 

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

کلي نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۲۸ هد زیباک د سویل لویدیځ پ:  ۷۱ -۹، ۳۶ -۱۴: وگورئ : گوگر دشت : گاو گـِـر دشت
 دی

 : د شیخ علي هزاره گانو یوه ډلهگاوي
ولسوالۍ کې د دوه کلیو نومونه دي چې یوه  هفیټ. دا د خنجان پ ۳۴۲۵: لوړوالی : ۶۸ -۵۱، ۳۵ -۳۶:  گزن

دواړو غاړو کې موقعیت لري او  هپوځي استحکامي کال هم لري : گزِن باال او گزِن پایان چې د اندراب د سیند پ
 هکې استوگنې دي. دلته د شولو پریمانه پټي او د میوو زښت ډېـر باغونه سته خو بل شی نـ هپښـتـنې کورنۍ پ ۱۰۰

 ۳پای وروسته د اندراب سیند د  هغرونو راوړي. ویل کــېـږي چې د اپریل د میاشتې ل هلک لرگي للري؛ د کلي خ
 پښو ناشوني دي.  همیاشتو لپاره ډک وي او تیریدل ورڅخه پ

 الرې سره تقاطع مومي.  هغوربنده د ولیانو الره همدلته د پورې اندراب د درې ل هل
کوتله تر ُرستاقه ځي پر غاړه باندې  هالرې د دو راه ل ه: هغه سړک چې د زیباک ل ۷۱ -۸، ۳۶ -۲۰:  گزکستان

 همایله الندې د درې پ ۵ډنډ یا جهیل څخه  هـې د لښکرکوټ د اچولو لپاره پریمانه ځای لري. دا ځای د ُدفرین لئ
 ځواک لپاره ډېـر ځای لري.  لرگي لري؛ او د لوی -کیڼه خوا کې دی. پریمانه علوفه باب او سون 

  ۷۱ -۸، ۳۶ -۲۰: وگورئ : گزکستان :  گزقستانـ 

  کلي نوم دی. دا کلی د غاز خان ۀ کې د یو ه: د پنج او واخان د سیندونو د اتصال پ ۷۲ -۴۱، ۳۷ -۱:  گزخونـ
 هم یادېـږي.  هنام هپ

د یوې سیمې نوم دی، چې د شغنان او اشکاشم : د بَر اکسوس یا د پنجه د سیند پر غاړه ۷۱ – ۱۰، ۳۷ -۵: غاران
 اوږدو غځون مومي.  همایلو پ ۲۴دواړو غاړو کې د  هتر منځ د سیند پ

توافق وروسته د بین االکسوس برخه د دې سیمې د روسیې برخه سوه.  هافغان ل –ز کال کې د روسو ۱۸۹۵ هپ
 وگورئ شغنان. 
خاطر شهرت  هکــېـږي تل د خپلو یاقوتو او الجوردو د کانونو پ هم پـېـژندل هنام هپ« غران هکوکچ»دا سیمه چې د 

َودې سیمه وه، خو داسې  هیو بډایه او مخ پ« غاران»لري او تل د بدخشان تر ولکې الندې وه. پخوا وختونو کې 
 هل زور اخیستنو، سرزوریو او ظلمونو هښکاري چې دا سیمه د بدخشان د مسلسلو والیانو د مسلسلو زور زیاتیو، پ

اوږدو کې راغلی  هوگړو تشه شوې ده. دې سیمې ته اساسي راغلي سړک د پنجې د سیند پ هبشـپـړ ډول ل هکبله پ
دواړو غاړو کې د گړنگو لرونکو غرونو  هـې د سیند پئعام ډول یو مایل پلنوالی لري خو مخه  هدی خو دا سړک پ

دې ډول سره دا کورونه او  هنو او کلیو ډب کړې ده. پشویو دیخوا ایخوا کورو هشان راشن هموانعو او د مرخیړیو پ
 هځمکو کې کرنه کوي. ل هکنډوالو اوښتي دي خو د راغ او سرغالم د گاونډیو سیمو خلک د تللو خلکو پ هکلي ټول پ

« بار شهر»تـېـرېدلو د  هسرحده پ هدغو کنډواله شویو لویو کلیو څخه لومړنی کلی چې مخې ته راځي د اشکاشم ل
 ههغ همایله کښته واقع دی او ل ۴څخه « سیند څخه پلی د پورې وتلو ځای هل»د گودر « سِر شاخ»ی چې د کلی د

سره یو ځای کــېـږي، دا د همدې َدرې « 4سو –بُغاز » هخوا ل هلنډ واټن کې دی چې اکسوس د ختیځ ل هټکي څخه پ
َدرې څخه یو  هدې َدرې څخه یو سړک د شغنانو شاخ َدرې ته تللې دی. همدا شان د پنجه ل هلوی سیند دی او ل

ً د بارشهر مقابل لوري ته دی او دا سړک د  الرې فیض آباد  هد کوتل ل« یاغ َدرې»سړک ځي چې تقریبا
بهیر  هکه د اوبو لټولو فصلونو کې د کارولو وړ دی.  هته تللی دی او ویل کـېـږي چې دا سړک د کال پ« بدخشان»

دغو ویجاړو  هاوږدو کې د څو کلیو کنډوالې راځي، پ هسره کښته د شغنان پر لور ځي نو مخې ته مو د سړک پ
کورونو  ۲۰۰دې کلي کې د  هښۍ غاړه کې د شیخ بیگ کلی دی، پ هـې د سیند پئکلیو کې تر ټولو لوی کلی 

مایله کښته د یاقوتو کانونه  ۱۶بار شهر څخه نـېـږدې  هې لښۍ اړخ ک ههمدغ هکنډوالې ال تر اسه سته او د سیند پ
سطحې  هشان ځایونه لري چې کان ته د ننوتلو درې الرې لري او دا الرې د سیند ل هدي. دا کانونه څو د سمڅو پ

 هیڅ ډول داسې هغاړې څخه نـېـږدې یو مایل لـېـرې دي. دا کانونه پ هفیټه پورته او د سیند ل ۱۰۰څخه نـېـږدې 
 هډېـرو پخوا وختونو کې کــېـندل شوي دي. یاقوت پ هدې ورڅخه تر السه شي ځکه پ هدي چې ډېر څ هکانونه ن

نورو ډېـرو ټینگو ډبرو کې دننه وي، او ویل کـېـږي  ههغو سپینو نرمو کاڼو کې موندل کـېـږي چې د گړنگونو پ
پټو خاورو سره کار  هخارو کې ل هکه چې پخطر سره هرومرو ملگری وي ځ هنا څ هڅ هچې د یاقوتو را ایستل ل
 کول خپلې سختۍ لري. 

دا  هزر هم ترالسه کـېـږي، چې د لوی سیند تودې اوبۀ دومره کوچنۍ سیمې څخه سر هیاقوتو سربیره، د غاران ل هپ
شیخ بیگ لږ کښته د  هچشمه نومــېــږي او ل -ځان سره اوړي او دا سیند غاران  هشگو او کاڼو کې ل هزر پۀ سر

ۀ سیند سره یو ځای کـېـږي. هغه خلک چې دلته د دغو کارونو لپاره گومارل شوي دي بدخشیان دي او د یو هپنجه ل
زر موندل ۀ ډېـریو څانگو کې سر هروپیو کوي. د اکسوس پ ۲۰۰ همقاطعه پ« خاکه شویي»بشپړ کال لپاره د 

غاران کې یو بل یوازینی کلی  هاوسمهال کې شوې دي. پ هـدل پغاران کې د سرو زرو موندل کـې هکــېـږي خو پ
 همایله پورته دی چې د پنجې ل ۴وړوکي سیند څخه  ههغ هکلی دی دا کلی ل« غاراِن باال»چې د یادولو وړ دی د 

 شیخ بیگ کې یو ځای کـېـږي.  هسیند سره پ
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 - Boghaz -Su 
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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 

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

کسانو  ۲۰۰ هوالي تر الس الندې دی. دلته لشان د بدخشان د  هغاران د اکسوس پر غاړه د نورو پرتو والیتونو پ
یا « رافضیان»شغناني ژبې خبرې کوونکي تاجیکان او  هکوي. د دې ځای خلک پ هڅخه زیات، نور څوک ژوند نـ

او  هکیڼې غاړې لږ کښته سړک د ښو بار شویو څارویو لپاره ښ هپیروان دي. د سیند ل« آغا خان»ــي د ئد بمبــ
 مناسب دی.

  ۷۱ -۲۵، ۳۷ – ۲۵: وگورئ : غار زبین : جبینغار ـ 

  ۷۱ -۲۵، ۳۷ – ۲۵: وگورئ : غار زبین:غار َجــوینـ 

  ۀ مایلۍ کې د یو ۱۸نـېـږدې  هوالیت کې د خوست و فِرنگ د شمال پ ه: د تخار پـ ۶۹ -۳۷، ۳۶ -۱۳:  غاروـ
 کلي نوم دی. 

ـې د پنجې پر سیند ورځي، دا کوتل د پنجې ئ هې اوب: د شغنان د درې یو کوتل دی چ ۷۱ -۲۵، ۳۷ -۲۵: غار زبین
پار پنجې  هدرې کوچني کلي سته. خو دا دره ل هنام ههمدغ هبار پنجې پورته دی. دلته پ هکیڼه غاړه کې ل هد سیند پ

سخت کوتل څخه  هراوتلو د حیوان کــُـش ل هدرې څخه پ هڅخه تر بدخشان پورې یو مستقیم سړک دی. دا سړک ل
تـېـرېــږي او بیا د خیوې پر کوتل ورکوزېـږي او د کوتل پر شمال لویدیځې غاړې ورتاویږي. څرگنده ده چې دا 

 دوبي کې پرانیستي وي.  هالره یوازې پ
 ۷۱ -۲۷، ۳۷ -۲۸کې یو کلی دی : څلور مایلۍ  هد کوتل د شمال پ

واخان د سیند پـر ښۍ غاړه باندې یو وړوکی کلی دی  : د آبِ  ۷۲ -۴۱، ۳۷ -۲: وگورئ : گاز خون :  گاز خان
 . ټکي کې دی هدا کلی د واخان او پنجه د سیندونو د پیوستون پمایله پورته راځي.  ۷پنجه څخه  هچې قلع
 هواخان کې ل هـې پئکوتل نوم دی چې الره ۀ ختیځې برخې کې د یو ه: د هندوکش پ ۷۵ -۳۵، ۳۶ -۵۰:  غزان

 د سیند َدرې ته ځي. « قرمبر»څخه د « بای قره»
 ۲۰هزاره گانو « ابـَـکه/ ابــَـقـه»کلي نوم دی چې د ۀ َدرې کې د یو ه: د اندراب پ ۶۹ -۱۰، ۳۵ -۳۷:  غز مرد
 کې استوگنې دي.  هکورنۍ پ
یوې ولسوالۍ نوم آخري انتها کې د  ه: دا د والیت د سویل لویدیځ پ ۶۸ -۳۰، ۳۵ -۵۴: وگورئ : دهنه : غوري 

دې  هبغالنه پورته تر دوشي او د سرخاب د سیند تر شترجنگل پورې غځیدلی دی. سره ل هـې لئدی چې ارتوالی 
 خپله همواره ده.  هچې د غوري د دښتې گرد چاپیره غرونه راتاو دی خو دا دښته پ

ً  ۱۰تر  ۶ هـې لئمایله دی؛ پلنوالی  ۱۶ـې ئاوږدوالی  ځانگړې  هشمالي نیمایي کې پ هد دښتې پ مایلو دی. کلي عمدتا
ـې د سرخاب د سیند پر غاړه دي او یا د اوبو د هغو څلورو ئختیځې برخې کې دي؛ دا کلي اکثریت  هتوگه پ

عام  هدوشي څخه سیند چې ورباندې راځي پ هکانال پر غاړه دي چې دا دښته خړوبوي. لۀ منځ کې د یو هکانالونو پ
ریونده یا مورب  هدښتې څخه پ هدې دښتې کې راښکاره شي او ل هتـېـریدلو پ هڅخه پ تنگې ډبرینې َدرې هډول ل

بغالن څخه جال کوي ټیټ او تـېـرېدل ورڅخه آسانه  هشمالي ډډه کې غوري ل هډول تـېـرېـږي. هغه غرونه چې پ
نهرین څخه جال کوي لږ څه لوړ دي خو دومره ډېـر  هختیځې ډډې کې دي او غوري ل هدي خو هغه غرونه چې پ

دنگ عظمت والړ دی حال دا چې د سرخاب  هلویدیځې ډډه کې چونغر پ هدومره سخت دی، مگر پ هدي او ن هلوړ ن
 لنډ واټن کې دوام مومي.  هکندز څخه پ هکیڼه غاړه کې د نورو لوړو غرونو او ستوغو غونډیو لړۍ ل هد سیند پ

ځان کې د غوري دښته او هغه سیمه رانغاړي چې د شاوخوا  هووایو د غوري د سیند ولسوالي پلنډ ډول که  هپ
غوري  هاوږدو کې سیمې لکه باال دوري او شیمرگ پ هسیند ته ورلویږي. د سرخاب د سیند پ هـې دغئ هغرونو اوب

ده چې د بغالن سیمه پیل کلي الندې ۀ توت کلی تر ټولو ټیټ کلی دی. تر د هـې د سئپورې اړه لري. شمال کې 
 کـېـږي. 

منځ  هغوري ته ورکړل شوی نوم د غوري د نړیدلي حصار په خاطر ورکړل شوی دی او دا حصار تقریباً د َدرې پ
ـې هماغه حصار یا کال ده. د غوري ئبولي او معنی « قــُـرغان»خپله ژبه کې صرفاً  هـې پئکې واقع دی. وزبیکان 

یادېـږي، ویل کـېـږي چې د دې تنگي  هنام هپ« سیدان»دی چې د « میانکوه»ا منځغری د دښتې ختیځ ته یو تنگی ی
غوري گردچاپیره کیندل د  همنځ کې یوه کال دا هم ده. د قلع هپرسر باندې د سلطان غیاث الدین د جنگي کالگانو پ

ور دی او یو لوی کب پسرلیو کې ډکـېـږي. د دې کال یو اړخ ډېر ژ هشوي لوی خندق بستر، ویل کـېـږي، چې پ
 هچشم»ـې ئ هیادېـږي او اوب هنام هپ« 5نهِر سیهاب»لري. دلته چې د اوبو سطحه لوړه شي یو نهر ډکوي دا نهر د 

 ته ځي او د دښتې لویدیځه برخه خړوبوي. « شیر
اړخ څخه رابیل شوي دي چې یا  ههغ هترڅنگ د اوبو لگلو درې نور نهرونه دي چې د سیند ل« نهِر سیهاب»د 

( نهِر اجمل چې د شمال پر ۱سیند د دښتې څنگ ته ننوزي یا ورته نـېـږدې کـېـږي. دا درې واړه نهرونه دا دی : )
 . 7( نهِر ده کته۳؛ )6( نهِر کــَـمـَـُرک / قـَـمـَُرق یا کمـَـریک۲لور ځي او بغالن ته ننوځي؛ )
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 - Nahr -i- Sehab 

6
 - Nahr -i- Kamarok, or Kumarik 

7
 - Nahr -i- Dahkatah 
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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 

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

دې برخه  هباتالقونو ډکه ده. باتالقي چمنونه، د درویو یا نیزارونه او پ هه لد غوري د دښتې د شمال نیمایي برخ
 کرهنه ورسره گډه ده. د دښتې سویلي ډډه وچه او شاړه ځمکه ده او تقریباً بې اوبو ده. 

امیر » مهاله وروسته کله چې  ههغ هکاله مخکې غوري کې عمدتاً وزبیکان اوسـېـدل؛ خو ل ۲۰یا  ۱۵نـېـږدې 
ـې کړه نو وزبیکان د غلزیو مهاجرو ئـې ونیوله او ویجاړه ئغوري  هژ( واک تر السه کړ او قلع–)خان « يشیرعل

 دې سیمې وایستل شول او دوی د وگړو اکثریت جوړ کړ.  هبشپړ ډول ل هالس تقریباً پ هپ
شاو  هاو د سیهاب د نهرونو پد کلیو اکثریت شـمـېـره چې ونې لري د سیند اوبو ته نـېـږدې دي. او د کـَـمـَُرق سویل 
 خوا کې کلي نوي جوړ شوي دي. داسې ښکاري دا ټول د غلزیو د استوگنې ځایونه دي.

 الندې د کلیو او د وگړو لیست وړاندې کوو :
 

 د کورنیو شـمـېـر د قومونو نومونه د کلیو نومونه
 ۱۵ لرخبي تاجیکان گـُـرگــُـَرک

 ۴۰۰ کاغي هزاره گان شور آب
 ۱۰۰ 9گدای هزاره گان 8سیـآت

 ۸۰ 10یمچي تاجیکان غوري هدهـن
 ۵۰ 11کــَـَزالک/ قزل آق هزاره گان غوري هدهـن

 ۳۰۰ او وزبیکان هپښتان 12چشمه جــِگـَـن
 ۲۰۰ لرخبي او یمچي تاجیکان خواجه دالور

 ۲۰ تاجیکان قــُــرغان
 ۴۰۰ غلزیان څـنـزیي/ چــِـنـَزیي

 

 ـې یا د سیند پرغاړه او یا ورته نــېـږدې دي : ئالندي وگړي او کلي 
 

 د کورنیو شـمـېـر د قومونو نومونه د کلیو نومونه
 ۳۰۰ غلزیان ِسـه توت 

 ۳۰۰ غلزیان بـیـبـیانه/ بي بي آنه
 ۴۰۰ غلزیان آفتاب اولوق/ میا صاحب

 ۲۰۰ غلریان ساکي
 ۲۰۰ غلریان کــِـله چي
 ۲۰ تاجیکان  باال ُدري
 ۴۰ هزاره گان شیمرگ

 

 الندې لیست کې ټولې لیرې پرتې سیمې دي:
 

 د کورنیو شـمـېـر د قومونو نومونه د کلیو نومونه
ایسکر پورته د  هدهان هکالن )لۀ در

 سرخاب دره(
 ۱۴۰ نیک پای شیخ علي هزاره

 هشولوکتو، توند دره او دهانۀ در
 ایسکر

 ۱۰۰۰ دای میرک شیخ علي هزاره

 ۳۰ پورتنیو( هگډ )ل کیانۀ در
خواجه پاک، یا سلماِن پاک، ۀ در
 دهانې پورته( ه)ل

 ۵۵۰ کاغي )د پورتنیو(

 ۱۰۰ توخته )د پورتنیو( جنگليۀ در
 ۴۸۴۵  = ټول ټالد درې واړو لیستونو 

 

 هخپلو َرمو سره خپلو ییالقونو ته خي خو پورتنۍ شـمـېـرې پ هدوبي کې ل هدې چې غلزیان او هزاره گان پ هسره ل
 گوماني ډول اټکل شوي چې دا وگړي همدغو کلیو کې دایماً میشت او استوگن دي. 
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 - Saiat 

9
 -Gadai Hazaras 

10
 -Yamchi Tajiks 

11
 - Kazlak Hazaras 

12
 - Chashma Jegan 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 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 

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

ظواهرو داسې ښکاري چې د غلزیو  هدي. ل« احمدزي»او « څـنـزیي»، «ژ –اَمـَـرخیل »دغه غلزیان عمرخیل 
دې دښته کې تیروي، خو دوی هم باید  هلري دلته راځی او یوازې ژمی پ هکورنۍ چې ځمکې او جایدادونه نـ ۵۰۰

 پورتني لیست کې ورزیات شي.  هپ
 هجایدادونه لري خو د غوري پ هځمکه او ن هکورنۍ هم سته چې ن ۵۰۰وگړو قریب « پِس راه شیخ علي»د 

َرمو زکات د غوري حاکم ته بغالن کې ژمی تـېـروي خو د خپلو  هولسوالۍ پورې اړه لري. دوی کله ناکله پ
گډون د ټولو  هچې د تاجیکانو پ نومـېـږي« 13پراگنده»ورکوي. همدا شان یوه مشخصه شـمـېـره د کوچیانو سته چې 

ـې ئدښته کې تـېـروي. شمـېـر  هقومونو او نژادونو یو گډ ترکیب ورڅخه جوړ شوی دی. دوی خپل ژمي د غوري پ
کورنیو پورې اوسي. ویل چې کـېـږي چې یو شـمـېـر  ۳۰۰تر  ۲۰۰ همخي ښایي ل هدی خو د گومان ل هڅرگند نـ

 ژمیو کې ځانته څپرۍ او جونگړې جوړوي.  هدغه کوچي کورنۍ پ
دې تاجیکانو کې د  هدي. پ« 15اورته بوالکي/ اورته بوالقي»او « لرخبي»، «یا یامچي 14یمچي»د غوري تاجیکان 
گاونډ دوشي کې اوسیږي. دا تاجیکان د  ه. د لرخبیانو اکثریت د دې سیمې پله بې شـمـېـره ده یمچي یا یامچي ډ

 لهجې سره زښته ډېـره گډه ده.  هخورا خوارې لهجې خبرې کوي چې د تورکي د وزبیکي ل هفارسي د ژبې پ
 گډون د وگړو د شـمـېـر لنډیز د کورنۍ د شـمـېـر پر بنسټ :  هد نوموړو کوچیانو پ

 

 کورنۍ    ۳۵۰ «وزبیکان؟خاصتاً »تاجیکان 
 کورنۍ  ۲۶۰۰ ـې شیخ علي هزاره گانئهزاره گان تقریباً ټول 

 کورنۍ  ۲۲۰۰  هغلزي پـښــتــانـ
 کورنۍ   ۱۰۰ وزبیکان

 کورنۍ  ۵۲۵۰ ټول ټال = 
 

هم لري. دا ځای « بازار ځای»کبله ځانته یو  هغوري چې د وزبیکانو یوه پخوانۍ سیمه ده د تورکستان د عام دود ل
دوبي  هاونۍ کې د بازار دوه ورځې وي؛ خو پ هژمي کې پ هسویل کې واقع دی او دلته پ هغوري پ همستقیماً د قلع

دهانه کې دي  هکې پرانیستل کـېـږي. د غوري د حاکمانو د کار مرکزونه پ هدهان هکې داسې ښکاري چې بازارونه پ
 بازار کې هم اوســېــږي.  -غوري  هژمیو کې کله نا کله پ هسیږي؛ خو پاو همدلته او
قومي څانگو هم ویشل شوي دي  همخې د غوري وگړي د قومي ویش ترڅنگ پ هبل مخبر د راپور لۀ زموږ د یو

 الرې ترسره او وصول کــېــږي.  هل« دستو»ـې بولي. پوځي خدمات او مالیات د همدغو ئیا ډله « دسته»چې 
 الندې ډول دي : هیا ډلې پ« دستې» دا
 

 هزاره گان دای میرک ۱

۲ 

 لرخبي

 یامچ تاجیکان

 تربوالقي یا اورتا بوالق

۳ 
 کاغي

 هزاره گان
 گدای

۴ 

 اَمــَـرخیل

 غلزي
 چنزي -څنزي 

 احمد زي

 پراگنده پټهانان

 پراگنده هزاره گان ۵

 کــَـرلــُـق   هزاره گان

 گاډی 

 هزاره گان پــِـِس راه ۶

 هپـښــتانـ گاډي ۷

نیک پای څخه دي هداسې ښکاري چې کرلق د دایه کالن د شیخ علي ل 

 ارددادامه 
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 - Paraganda 
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  - Yamchi ورشوگانو ډکه ښکلې غرنۍ سیمه ده.  ۀ ـیجان کې یوه لـئختیځ آذرباۀ بڼه هم لیکل کیدای شي. دا پـۀ : یمچي د یامچي پـ

معنی ویل شوی دی. د یامچي یا ۀ معنی او هم د پیام رسوونکو د استراحت ځي پـۀ یامچي د څارویو د سرای، پیام وړونکي او قاصد پـ
همدغه معنی یعنی د څارویو د ۀ څخه راغلی دی او له همدې کبله دا لرغونی نوم ځکه دلته پـ« یامۀ »مغولي لـ –ت د تورکي یمچي لغ

 ژباړونکی  –معنی پرېښودل شوی دی چې دا سیمه د وریښمو د کاروان پـر الره واقع ده ۀ سرای او د پیام رسوونکو د استراحت ځي پـ
15

 - Urtabulaki یا «Urta bulak» کیلومترۍ کې واقع ده د یوې سیمې  ۸۰ۀ سویلي وزبیکستان کې چې د بخارا د سویل ختیځ پـۀ دا پـ

 « ژباړونکی»نوم دی چې د طبیعي گازو سترې زیرمې لري. 
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