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 دٔه نویسنده لزوماً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشدیعق ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد

 

 
 ۰۱/۱۱/۲۰۲۲        پښتو ژباړه: رحمت آریا

 

 رنالوژ خيیتأر - اسيید افغانستان س
 

 مزار شریف، څلورم ټوک
 مرکزي برخې -او د افغانستان شمال 

 

 برخه  شپېتمه نههیوسلو 

 تصحیحات: 

 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک
 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

 ښارگوټي نوم دی چې پخوا د تاشقرغان ۀ دا د یو :)الف( ۶۷ – ۴۱، ۳۶ – ۴۲ :تاشقرغان :همدا شان وگورئ :خلم

کیلومتر مربع مساحت لري او افغان  ۴۲۳۴او د سمنگانو په والیت کې یوه ولسوالي ده. دا ولسوالي ۀ یادیدۀ په نامـ

چارکنت د  :لویدیځ -:ې ولسوالۍ کرښېد دتنو تر منځ اټکل کړی دی.  ۷۴۹۹۶او  ۲۵۲۶۴ـې د وگړ شمیر د ئسرچینو 

د حضرِت سلطان ، سمنگان او د  :زال ولسوالۍ، سویلۀ د قلعـ :د کلدار ولسوالۍ، ختیځ  :شاهي ولسوالۍ ، شمالاو نهر 

رې له ولسوالیو سره کرښې لري. دا ولسوالي په شمال ختیځ کې له شوروي اتحاد سره سرحد لري. د خلم د دصوف 

  مهالې مجلې دا کلي په دې ډول لیست کړي دي:ډیر وگړي لري. لنډ  ۵۰۰ـې له ئکلي  ۹کلي لري چې  ۱۳۹ولسوالي 

 

 ایشان دکي اولجه تو گذِر آق شیخ گذر آبدر
 علي محـمدۀ باغات چـ باغاِت سید میرزا قاسم باغاِت ِده حسن بابه صدیق
 ینگي اریغ عربیه گذر قضا علي شیخِ تاجیکیهۀ تپـ الخان مۀ باغات چـ

 گذر چهل ایوان بیگگذر جهان گیر  گذر جوی قچر گذِر جِر قاضي
 گذر حرم سرای گذر جولقي گذر چوغای گذر چوچمن قلعه

 گذر خانقاه عبدالخیر حاجي علي علیا حاجي علي سفلی باغات اسمعیل بیگ
 خواجه برهان افغانیه خواجه برهان تاجیکیه کهنه خلم خانقاه میرزا خیرالدین

 ِده شهیدان ِده حسِن تاجیکیه تاجیکیه فیروز نخچیرۀ در کوش توت
 گذر الچین گذر ایش محمـد بیگ ِده َوردَه ِده نو

 سلطان پیر و نقشي گذر ِسرِت باال گذر سرتراشي گذر سربني

 گذر شور آبي سیغانچيۀ قریـ گذر کینجه بای سلطان ِده مرده
 دآباغازي ۀ قریـ انبوشي صیاد گذر شیر علي خان

 گذر قرغان گذر قوچین گذر شش پیکال فیروز نخچیر گيخواج
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 گذر کهنه بازار قوش موال قوش رباطي قلعه عرب بیگ
 گذر امین حسین بیگ آتهگذر  گذر احمد بای گذر کته کاروان باشي

 گذر بیگ مراد گذر ایشان گذر ایشاني گذر روزی بای
 گذر حاجي ناصر افغانیه گیگذر چنار  گذر چارسوق خلم گذر تحت تاق

 گذر مسجد خطیب گذر حاجي نظر نوروزگذر حاجي  گذر حاجي نسیم

 گذر دا مال لشکري گذر ِده حسِن افغانیه دولت کوه فیروز نخچیر گذر خواجه گي
 گذر ِده َوردَگي گذر سرهنگ گذر سلطان نیازبیگ گذر صوفي رحمن قل

 گذر شاه رحیم گذر حاجي کریم گذر چتگري گذر ُسـم
 گذر حق نظر عبدالرزاقگذر  گذر خلیفه عاشور علي گذر توره قل

 گذر قاري جان آغا گذر قلندره گذر علي مردان بیگ عبدالخیرۀ گذر خانقا
 گذر میرزا صالح محمـد گذر میرزا شمس گذر میرزا حسین گذر لطیف بای

 گذر مال سطان گذر مس گري گذر میرزا شریف گذر میرزا قاسم

 سید جانگذر  گذر مال محمـد عمر گذر معصوم بیگ گذر مال قلي
 ـب آبادئناۀ قریـ گذر یعقوب بای  فیروز نخچیرگذر یوسف زی  گذر یار محمـد خان

 گذر نو آباد میر هزار گذر محـمد علي بیگ گنده باغات
 گذر ده حسن چار سوق فیروز نخچیر گذر مال سید ینگي اریغ

فیروز  نواقلنو آورد  گذر قوادیاني
 نخچیر

 مردان قلگذر شاه  چنارگه گدایي خیل

 دوم -ی–گذِر تی لي  اول -ی–گذِر تی لي  گذر چغر گذر ِده مرده حسین

 گذر سید مطهر خان گذر دا مال مـحمد نبي گذر نصرهللا ِده حسن لوگري
 باغات گلي ی ماهوتاوگذر ليگذر گرم سی بای لگذر حیات ق

 َچو لوزي تپش مگان یُمر سد علي مرادبیگ
 گذر حق سر بای شاه خیل گذر رو بخشو مال یاتي ِده

 گذر نور هللا گذر سید میر مرتضی خان گذر سید صالح گذر بیگ محـمد
 لگذر حبیب ق گذر بل من درد گذر کرم علي گذر غالم رازق

 ینگي بیرلي سربلند مال سلطان باشي اد قلمر میرزا قاسم افغانیه
    گذر باغ دار

 

ز کال کې یو ځل ۱۹۴۶دی، چې د اعلیحضرت محـمد ظاهر شاه پر مهال په خلم د تاشقرغان د ښارگوټي لرغونی نوم 

کیلومتره او له کابل څخه  ۵۸کیلومتره، له مزار شریف څخه  ۶۵سو. دا ښارگوټی له ایبک څخه  ونومولنوم  په دې بیا

 کیلومتره لیرې دی.  ۵۶۳

مایلۍ  ۱۳ژ( دي چې د خلم د شمال په  –)ښایي شهر بانو وي « 1شاِر بانو»پورې تأریخي پاتې شونې د ۀ خلم کې په زړ

کې پرتې دي. قیمتي ډبرې، لرغون مسکوکات او لرغونې مجسمې په دې سیمې کې موندل سوي دي. سیمه ییز روایات 

په  ـې واکمني وکړه.ئـې جوړه کړه او پر همدې سیمې ئژ( یوه میرمن وه چې دا کال  –)شهر بانو « شاِر بنو»وایي چې 

 . چیتر آباد کې د یوې بلې لرغونې کال یا باالحصار پاتې شونې موندل سوې دي

  :نژادي ترکیب لري –وگړو په لرلو سره الندني قومي  ۴۵۰۰۰پي ییر او میشلین سنتلیورز وایي چې د خلم ولسوالۍ د 

 

 

 

                                                           
1
 - Shar -i -Banu 
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 استوگن وگړي موقعیت

 له لویدیځ تر ختیځ پورې  – ۱
 ۀتاجیکان، پښتانـ ـب آبادئنا

 تاجیکان، وزبیکان اولجه تو
 قبادیاني وزبیکان، عربان، تاجیکان ِده نو

 وزبیکان، تاجیکان، عربان ِده َورده
 ، تاجیکان، قبادیاني وزبیکانۀدولتزي پښتانـ ِده حسن
 ۀپښتانـ Logariha لوگریحه
 )؟ژ( ۀچلیزي پښتانـ عربان تاجیکان، کهنه خلم

ـې ئښایي موخه 
 غلزي وي

Chulizai Pashtuns 

 ارسري تورکمنان بابه صدیق تورکمنیه
 وزبیکان، تاجیکان چهل ایوان
 عربان، وزبیکان، تاجیکان غازي آباد
 عربان، وزبیکان Sad Dawai  سد داوای

 وزبیکان شهیدان
 تاجیکان، عربان ینگي اریغ

 تاجیکان وزبیکان خلم / تاشقرغان – ۲
  :هغه کلي چې د سیند په اوږدو کې یا د سیند په یوې څانگې کې واقع دي – ۳

 تاجیکان سیغانچي
 وزبیکان، تاجیکان صیاد

 Sangalkhel Pashtuns ۀتاجیکان، وزبیکان سنگل خیل پښتانـ پیر نخچیر

 ـې تر ځانگړي سرلیک الندې راسي. ئیوه عالقه داري چې شرحه به  :کلدار - ۴

 

د یوې ولسوالۍ مرکز دی چې له ۀ دا په همدې نامـ :ز کال کې خلم په الندې ډول شرحه کوي۱۹۷۲سنتلیروز په پیي ییر 

تنو پورې وگړي لري. په دې ښار گوټي کې له تاجیک او وزبیک پرته په سختۍ سره د بل قوم  ۳۵۰۰۰۰تر  ۳۰۰۰۰

دي. د هندوانو یوه کوچنی شمیره هم سته  غړي لیدل کیږي، وزبیکان د ښار په لویدیځ او ورڅیرمو سیمو دي میشت

 ۱۲یا  ۱۰دوی )سوداگر او رنگریزان دي او ، سته کورنۍ دي( او یهودان هم ۳۰)چې ټوکران او درمل پلوري او 

کې ووتل او یهودان د دویمې نړۍ والې جگړې  ۱۹۲۹له خلم څخه ووتل، هندوان له خلم څخه په  خو دوی (ديکورونه 

 خکې ووتل. له پیل څخه څو شپې م

 )تیم( د ـې دوشنبې او پنج شنبې دي.ئکاروان سرایونه لري. د بازا ورځې  ۱۴هټۍ او ورکشاپونه او  ۱۱۵۵د خلم بازار 

 . ز کال کې د زلزلې له کبله ونړېد۱۹۷۶یو سرپوښلې بازار وو چې  ۀپه نامـ

کالن( جاده لویه سوه او خپل گرد ۀ هغه سړک چې له کندزه راځي په همدې بازار کې پای مومي، حال دا چې د )راستـ

ز کال کې له ایبکو تر مزار شریف پورې کریړ سړک جوړ سو چې مخ پر ۱۹۷۱ـې له السه ورکړل. په ئچاپیره ځایونه 

ند پر سر یو پل جوړ سو چې د موټرو د ترافیک د لیږد او ې سړک د جوړولو پر مهال د خلم د سید دسویل لویدیځ ځي. 

ـې لوړ سو. سي.جې. کارپنتییر د خلم د مطالعاتو او د خلم د منحصر په فرد روایاتو په هکله ئمقاومت دوه ځله ظرفیت 

بدل  کې تاشقرغان خپل نوم خلم ته ۶۴ – ۱۹۶۳په  :یوه جزوه خپره کړه. نوموړی دا ښار گوټی په دې ډول شرحه کوي

مایله وړاندې پروت وو. تاشقرغان ښایي یو له څو پخوانیو  ۹لرغوني ښارگوټي نوم وو چې شمال لور ته ۀ کړ، دا د یو

 .وو دودیزو ښارگوټو څخه وي چې په معاصر افغانستان کې پاتې دي، له خامو خښتو ټیټو کورونو او بڼونو جوړ ښاراو 
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ل یو له مستقلو خاناتو څخه وو( د سوداگریزو الرو او سترو مارکیټونو په تاشقرغان د څو سوو کالو لپاره ) چې هغه مها

 . ـې د کابل له سلطنت سره نښلولهئمنځ کې یو ډیر مهم موقعیت درلود چې کالسیکه بخارا 

 (تیم ) د بازار لپاره ځانگړي سړکونه، دودیزه د ۹هټۍ،  ۱۰۰۰نتیجتاً تاشقرغان یو لوی سرپوښلی بازار لري چې 

سرایونه او څو سرخالصي مارکیټونه لري. د تاشقرغان اقتصاد عمدتاً په کرهڼې )غالتو، میوه جاتو  ۲۷، تقریباً ودانۍ

)څرمن، فلزکاري، لرگین لوښي،  والړ دی؛ کله او خټکیو( قره قل او السي صنایعو چې په بازارونو کې تولیدیږي

ـې ئعمده ترینه قومي ډلې  ؛گه گلدوزي خولۍ(کاري او رسۍ جوړول او همدا رنمسگري او د مس پوښ یا رویه 

 ، تورکمنان او عربان هم په کې سته. ۀتاجیکان او وزبیکان دي خو پښتانـ

 او بریښنا چمتو کړه. ۀ( )د نل اوبـۀ کې د څو کورونو لپاره بهاندې اوبـ ۷۲ – ۱۹۷۱دې ښارگوټي په 

، د جهان باغ ماڼۍ، ووژل سول. د تاشقرغان تنگیتنه په کې  ۷۰په چې از کال کې تاشقرغان زلزلې و ځ۱۹۷۶په 

ز کال مخکې د خلم/ تاشقرغان د ۱۹۱۴او د بازار یوه برخه ټول ونړیدل. له  (تیم ) دولتي هوټل، سپین جومات او

 . تاشقرغان شرحې لپاره وگورئ

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۱۲دا د سرپل د شمال په تقریباً  )ن( ۶۵ – ۵۵، ۳۶ – ۲۱ :خــُـم رباط خواجه شمس الدین 

 دا په سمنگانو )یا د ایبک( په ولسوالۍ کې :)ن( ۶۸ – ۰، ۳۵ – ۵۵ :خرم

 
 

 الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 .شئلوستی او دریم ټوک ټولي برخي 
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