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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شتمهیورد
 

 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

کورونو جوړ یو کلی دی چې د کوکچې د سیند د څانگې د منجانو د  ۶۰: له  ۷۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۴۸:  پُِل سوچ
 مایله پورته د یمگان په ولسوالۍ کې واقع دی.  ۷سیند په کیڼه غاړه کې له جرم څخه 

له څخه دیارلس نیم مایله کوز د کوکچې د سیند پر سر یو ډبرین پُل دی. : له جرم  ۷۰ – ۴۱، ۳۷ – ۳:  پُِل تنگ
 . څخه د ُرباط سړک لویدیځ لور ته تاویږيۀ پلـۀ همدغـ
 کلي نوم دی. ۀ : د اندراب په دره کې له بنو یو مایل کوز د یو ۶۹ – ۱۴،  ۳۵ – ۳۷: پلخاه 

 وم دی چې نورستان ته الره ورکوي. کوتل نۀ په هندوکش کې د یو : ۷۰ – ۳۱،  ۳۵ – ۳۸:  پوشال 
 ۶۹ – ۴۹،  ۳۷ – ۲۴آب : ۀ : وگورئ : چا بهشِت بهار

 وگورئ : کونې گاو پياز گل : 
 ۷۰ – ۲۸،  ۳۷ – ۴۰: وگورئ : قادري :  قادري

 ۷۰ – ۳۰تر  ۶۸، ۳۷ – ۳۶تر  ۳۵ – ۰۰: وگورئ : قطغن :  قطغن 

  وگورئ : قلعه قلعه : 

 ۶۹ - ۵۷،  ۳۶ – ۴۶اوغان : ۀ لعـ: وگورئ : ق افغانۀ قلعــ 

 ۶۹ - ۲۶،  ۳۷ – ۳: وگورئ : خواجه غار :  چپۀ قلعـ 

 ۶۸ – ۲۰،  ۳۵ – ۳۷: وگورئ : قلعه دره مال :  مالۀ درۀ قلعـ 

۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۵۶: وگورئ : قلعه لرآیم :  درآيمۀ قلعــ 

 ۷۰ – ۵۰، ۳۷ – ۲۴: وگورئ : میرزا شاه :  ميرزا شاهۀ قلعــ 

 وگورئ : قلعه خواجه خواجهۀ قلعـ : 

 ۷۲ – ۳۴، ۳۷ – ۰۰: وگورئ: قلعه پنجه :  پنجهۀ قلعـ 

 نوم دی چې د ورسج د ښار په ختیځ کې ۀ غرۀ :د ورَسج په عالقه دارۍ کې د یو ۷۰ – ۱۷،  ۳۶ – ۱۵:  قالت
 دی. 

 ی.: د بغالن د ښار شمال لور ته د څو ډلو کلیو نوم د ۸۶ – ۴۵، ۳۶ – ۲۲:  قندهاري ها 
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 ۷۳ – ۴۶، ۳۷ – ۲۵وگورئ : قره باُلق : «: بالق: » قره بوالق 

 ۷۴ – ۱۷، ۳۷ – ۱۸: وگورئ : قره جلگه :  قره جلگه 

 ۶۸ - ۴۱،  ۳۵ – ۳۶: وگورئ: قره مد :  قره مد 

 ۶۸ – ۳۰، ۳۵ – ۴۵: وگورئ : قره زیغان :  قره خوال 

 ۷۱ – ۷،  ۳۶ – ۳۷: وگورئ : قره سنگ :  قره سنگ 

 ۷۴ - ۳۱، ۷۳– ۲۳:  قره تاش 

 ۶۸ – ۳۰، ۳۵ – ۴۵وگورئ : قره زیغان : :  قره زغان 

  ۶۹ – ۰۰، ۳۶ – ۰۰: وگورئ : قصاب : قصاب 

۶۹ – ۱۸، ۳۵ – ۴۵: وگورئ : قاسان :  قصان 

۶۹ – ۶،  ۳۶ – ۲۶: وگورئ : قوشلیش :  قاشليش 

  ۷۰ – ۳۰تر  ۶۸،  ۳۷ – ۳۶تر  ۳۵ – ۰۰: وگورئ : قطغن : قطغن 

  وگورئ : قزاق :  :قزق 

 ۷۱ – ۴۵،  ۳۶ – ۴۰: وگورئ : قاضي ِده :  قاضي ِده 

: وگورئ : قرغز قرغز 

 ۶۸ – ۴۳، ۳۶ – ۱۰: وگورئ : قشالق قاضي :  قشالق قاضي 

 : ۶۹ – ۱۳، ۳۵ - ۳۷آباد :  کیشنوگورئ :  قشنه آباد 

  ۶۸ – ۵۰،  ۳۶ – ۵۰: وگورئ : قزل بوره : قزل بوره 

 ۶۹ - ۵۷،  ۳۶ – ۵۹: قزل دره : : وگورئ  قزل دره 

۶۸ – ۳۶، ۳۷ – ۱۱: وگورئ : قزل قلعه :  قزل قلعه 

 ۶۸ – ۵۶،  ۳۶ – ۸: وگورئ : قزل کوچه :  قزل کوچه 

  : ۷۰ – ۵۰،  ۳۵ – ۳۶وگورئ : کلیمده :قولمده 

 ۶۹ – ۲۲تر  ۶۸ – ۵،  ۳۷ – ۲۰، تر ۳۶ – ۲۱: وگورئ : کندز : قندز 

 ۶۸ – ۵۵، ۳۷ – ۱۲:  : وگورئ : قُرغان قرغان 
 کورونو یو کلی دی ۴۰: له خیرآباده کوز د  ۷۰ – ۵۴، ۳۷ – ۰۰: ُربابي :  ُربابيان

  وگورئ : ُرباط : َرباطَرباط : 
فیټه. د واخان د سرحد په سیمه  ۱۰۵۰۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۱۴، ۳۷ – ۰۰، تر  ۳۶ – ۵۹: راوچون :  روچون
هغه ټکي پورته موقعیت لري چې دره په یوې تنگې ۀ سخت باد لري او لـوړوکي کلي نوم دی. دا ځای ۀ کې د یو

 غرنۍ ناوې بدلـېـږي. 
 .  ـې سمه بڼه دهئَرچاو او راوچون په بڼه هم ویل کـېـږي. راوچون دا ځای د 

 ۷۰ -(  ۲۲ – ۳۵، ) ۳۷ –(  ۳۰ – ۳۹)راغ : 
 ۷  ۷۰ – ۲۷، ۳۷ – ۳۲کلی : 

 َدونگ تر منځ په اکسوس کې ډوبـېـږي.  دا د یوې َدرې نوم دی چې د درواز او
کورنۍ اټکل شوی دی. راغ، د بدخشان د نورو برخو په شان اوس تر افغان  ۳۰۰ـې ئ شـمـېـرد وگړو اټکلي 

 واکمنۍ الندې دی. 
َدرو جوړه شوې او په دغو نهو واړو کې تورغان، آِب ریوینج او سده هم راځي.  ۹ویل کـېـږي چې د راغ سیمه له 

د سویل له لوري د آِب راغ د بنسټیز سیند په َدرو کې وشمـېـرل  سته، خو ممکنۀ َدرو په هکله معلومات نـ د نورو
نسبتاً ۀ د یوان کال د دې سیمې د مشر استوگنځی دی چې د سده د سیند په ښۍ غاړه کې واقع دی، دا کال په یو ي.س

 ي. وشډله  ډېـرهوا په ژمي کې  ـېئ و هملوړ ځای باندې والړه ده چې په دوبي کې ډېـره ښه هوا لري ا
د راغ وگړي چې سني تاجیکان دي د بدخشیانو په منځ کې ډېـر شهرت لري او ویل کـېـږي چې د پنجه د ټولو سیمو 

وی د دنگو سیمو هوا ښه تانده او تازه ده او بې له دې چې شدیده وي زړه د دپه پرتله دوی ډېـر جنگیالي خلک دي. 
وی َدرې له میوو ډکې دي او دا سیمه داسې د طبیعت په الس داسې احاطه شوې چې دوی له د ده؛ ي هوا دراښکون

له واکمنۍ  و، د افغانانلري. سره له دې چې دا سیمه د بدخشان یو وړوکی اداري ویش دیۀ دښمن څخه هیڅ ډار نـ
ې بل هیڅ گاونډۍ سیمې نه د دته مخکې، د راغ مشر تل خپله خپلواکي او استقالل داسې ساتلی وو چې له شغنان پر

 وو ساتلی. 
)پورتني راغ( تر کرهـڼـیزې ځمکې پورې له « بَر راغ»له کال پورته دا سیمه یو ناڅاپه لوړېـږي او د  «یوان»د 

ې سیمې )ختیځ لور ته( د بَر راغ او خواجه پرواز کوتلونه لوړ والړ دي چې د دلوړوالي لویږي. ور ها خوا 
 راځي.خورد ۀ ورپسې شیو

پـېـژندل کـېـږي، خو ۀ یش په نامـۀ شک نه سته چې د درواز او راغ ترمنځ کرښه هغه غرنۍ لړۍ ده چې د کو
ځکه د َهوز  دا د راغ په سیند کې ډوبیږي چې په درواز پورې اړه لريرې پورتنۍ برخه د دداسې ښکاري چې 
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ر منځ کرښه ده. راغ داسې یوه سیمه ده چې شاه خموش د کوتل سویلي څوکه ویل کـېـږي چې د دغو دواړو سیمو ت
 ټوټه ټوټهاود ټولو گاونډیو ولسوالیو کوچیان دلته راځي. هر چیرې چې کلي وي هلته له  څړځایونه لريۀ ښـ ډېـر

له گندران پورته په سړو سیمو کې عمدتاً وربشې او جوار دي. دلته د میوو ونې  کرهنیزو پټیو سره مخامخ کیږو؛
ته. ساقلیم کې غنم او مالوچ کرل کـېـږي او د میوو ونې په وفرت ۀ چې یوان ته نـېـږدې په تاود سته حال داۀ نـ

 کـېـږي.  ۀـهنجه د دوزخ درې او دشت سبز ترمنځ په وحشي ډول شن
رې له پاسه د خواجه د دپورته سده. د راغ ۀ پـېـژندل کـېـږي او تر هغـۀ تر یوان کال الندې سیند د راغ په نامـ

رې سر ته تللې ده او بیا دا الر شغنان ته ځي. دا الره یوازې په دوبي کې د دز له الرې یوه الره د شیوه پروا
 خالصه وي. د راغ د درې بنسټیز کلي دا دي : 

 

 کورونه کلي

 ۵۰ سیاه بِد

 ۴۰ نو آباد 

 ۷۰ زو

 ۱۰۰ واخنیدو

 ۴۰ خولو خاک

 
 ۸مایله کښته د  ۱۰ حخه له سرحد کې ان د سیند په کیڼه غاړه: د آِب واخ ۷۳ – ۱۵،  ۳۶ – ۵۹: رکوت :  راکوت

 کورونو یو وړوکی کلی دی.
په منجانو کې له شیوې څخه د نورستان رام گل درې ته  : په منځني هندوکش کې ۷۰ – ۳۳،  ۳۵ – ۴۱ : رام گل

 کوتل نوم دی. ۀ د یو
اکښته کـېـږي او د اندراب په دره کې له دو خوړ نوم دی چې له سویله رۀ : دا د یو ۶۹ – ۳۲، ۳۵ – ۳۵:  راشک

مایله الندې راڅرگندېـږي. د پښو د پلي تگ یوه سخته الره ورته ورغلي او د خوړ په دواړو ډډو  ۱۱آِب تیل څخه 
 یارډه دی.  ۲۰۰لوړ او ستوغ دي. د منځغري پلنوالی  ډېـرکې غرونه 

کلي نوم دی چې د قاصان په ۀ په دره کې د یو: د اندراب  ۶۹ – ۲۰،  ۳۵ – ۴۱: رشیدي قاصان : رشيدی 
 تاجیک کورنۍ په کې استوگنې دي. دا کلی د بنو د شمال ختیځ په لس مایلۍ کې دی.  ۶۰منځغري کې واقع او 

 ۷۳ – ۱۴،  ۳۶ – ۵۹راوچون : راچاو : رچاو :  : وگورئ :روچون 
مایله پورته په کوران /  ۳ې له سکرزر څخه : د منجان د سیند په کیڼه غاړه ک ۷۰ – ۴۳، ۳۶ – ۰۰: رازر : رزړ 

 کورنۍ په کې استوگنې دي. ۱۳کلي نوم دی. ۀ قوران کې د یو
وړوکي کلي نوم دی چې په قوران کې د الجوردو له کان ۀ : دا د یو ۷۰ – ۴۱، ۳۷ – ۳: وگورئ : ُرباط :  ُرباط

په بامیانو کې د فیض آباد د شمال په پینځه  ېـئډېـر ځایونه دي. یو ۀ څخه یو مایل کښته موقعیت لري. په دې نامـ
 مایلۍ کې دی :

، ۳۶ – ۲۳، ۷۱ – ۳۳، ۳۷ -۵۲، ۷۰ – ۴۸، ۳۶ – ۵۶، ۷۰ – ۵۵، ۳۶ – ۷ـې : ئ، نور ۷۰ – ۳۵، ۳۷ – ۹
۴۸ – ۷۰ 

 ۶۸ – ۲۴، ۳۶ – ۹: وگورئ : رباټک :  ُرباطک
پنجه یا لوړ اکسوس په دره کې د شغنان : دا د  ۷۱ – ۳۵، ۳۷ – ۵۶زوجان هم ویل کـېـږي :  : : روښان روشان

 یوه ولسوالۍ ده. « ژ –پښتنو »او درواز ترمنځ د افغانانو 
ز ۱۸۹۵یوه ډېره لویه برخه راتله خو په  پخوا په دې ولسوالۍ کې د سیند دواړه غاړې سیمې او د مرغاب د درې
ان اوس د ښف وشو، له دې کبله افغان روکال کې د افغانستان د بین االکسوس د والیتونو له افغاني حق څخه انصرا

 ې سیمه یوه تنگه تړانگه ده. د داکسوس د سیند په کیڼه غاړه کې یوازې 
دا سیمه د خپلو  ؛خپل اعلی توب او ښایست له کبله د پام وړ دی  ـې چې د شغنان د اقلیم په شان دی او دئاقلیم 

که غنمو، وربشو له کبله شهرت لري، د ځمکې هر چیرې چې بیالبیلو میوو او توتو له کبله او همدا شان د غالتو ل
ان تر ټولو ښایسته ځای د اکسوس دره له وامار څخه تر وامې پورې ده. ښخاوره ده هلته کرهڼه هم شوې ده؛ د رو

دلته دا سیند لرونکې دره پراخه ده او د غرونو او سیند تر منځ غرنۍ ډډې په کیڼه غاړه کې آسانه او مخ په لمر 
ـې توده ده ځکه لوړوالی ئلري؛ هوا  ېد کښت وړ ځمک دي او دلته د ولسوالۍ د نورو برخو په پرتله پراخېۀ تــخا
بدې  چې فیټه دی. له همدې کبله ده چې د نورو ځایونو په پرتله دلته کلي ډېـر دي او سره له دې ۶۰۰۰ـې نـېـږدې ئ

ان کورني ښو ورسره بیا هم دا سیمه سمسوره ده. د رودولتدارۍ دلته د ښـېـرازۍ او سمسورتوب مخه نیولې ده خ
 اوښان دي. « باختري»او پسونه او قیرغیزي « و آسونهاغوایان، پسونه »څاروي احشام 

ان کې هم د اوسپنې او هم د مسو کانونه سته. د اوسپنې کانونه د پنجه د سیند په کیڼه غاړه کې د ورمار په ښپه رو
کې دي او تر اوسه ورباندې کار روان دی چې پریمانه کاني مواد لري او د ُکرچ په  انښمقابل لوري کې او بَر رو

 ـې بند دی. ئیادېـږي؛ د مسو له کانونو څخه الس اخیستل شوی دی او کار ۀ نامـ
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 6تر 4 له :شمیره د پاڼو

 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
 

 ۴۰۰تر  ۳۰۰یوازې له  شـمـېـران د وگړو ښان بنسټیز کلي د اکسوس په ښۍ غاړه کې دي او د افغان روښد رو
 تنه وي.  ۱۵۰۰ویل شوی دی چې ښایي  کورنیو پورې
ـي د آغاخان پیروان دي. دوی له هر ئـې د بمبـئ، یا تاجیکان او ځیني «ژ -غرزیان »ـې غلچه یان ئټول وگړي 

 اړخه خپلو شغناني گاونډیو ته ورته دي. 
 ۷۳ – ۱۴، ۳۷ – ۰۰تر  ۳۶ –۵۹ : وگورئ : َرچاو : روچون
 ۷۳ – ۱۵،  ۳۶ – ۵۹ : وگورئ : َرکوت : ُرکوت
 ۱۰۰: منجان الندې په قوران کې لومړی کلی دی او ویل کـېـږي چې  ۷۰ – ۵۵، ۳۶ – ۷: َرباط: روباط : ُرباط 

 کورونه په کې استوگن دي. 
کې واقع  ۶۸ – ۲۴،  ۳۶ – ۹ه پکلي نوم دی چې ۀ کوتل او یوۀ د ایبکو او بغالن تر منځ د یو:ُرباټک :  ُرباطک

 دي.
فیټه. د لوی بدخشان یوه عالقه داري ده.  ۳۹۲۰: لوړوالی :  ۷۰تر  ۶۹ – ۳۸، ۳۷ – ۱۰ تر ۳۷ – ۰۰: ُرستاق 

ُرستاق یوه آباده او بسیا سیمه ده چې د )بََرني اکسوس( د کیڼې غاړې د کوکچې پر سیند د اټن جلب له سیمې یعنې د 
مماس مومي او یو ند په اوبو کې ټکي کې د دنگو غرونو لړۍ د هاغه سیۀ یا څلور مایله په هغـ ۲سمتي له ختیځه 

سړک پای مومي. دا لړۍ سویل لوري ته غځـېـږي او د  ـېئ په کیڼې غاړې کېچې لوی او ستر گړنگ جوړوي 
ُرستاق له سفید سنگ، لوی  ځایسطحې ته نـېـږدې خالصیږي. دا  د کوتل ډېـرې ټیټې« سرې َدرې»قزل درې 

ـې شمالي او ئـې سویل لویدیځ لور ته او د اکسوس سیند ئلوی قطغن پَســَـکوح او َدونگ څخه راجالکوي. ارت او 
  جوړوي. پولې لویدیځې

ـې سړښت ته لیواله دي حال دا چې ئد ُرستاق اقلیم معتدل دی او په ختیځه خوا کې د رستاق د سیند د څانگو برخې 
ې هم واوره ورېـږي خو واوره پر ـئـې په دوبي تودې وي. ان په ټیټو سیمو کې ئآب پر لور سیمې ۀ د سمتي او چا

 ـې لوړه ده د څو میاشتو لپاره په واورو کې پټه وي. ئپاتې کـېـږي؛ خو ختیځه خوا ۀ ځمکه نـ
او بوټي یوازې پر لوړو ۀ آب د ختیځ پر لور ځغلي له کاڼو او ډبرو جوړه ده؛ واښـۀ هغه غرنۍ لړۍ چې د چا

او ښکلي ځای کې واقع دی او ډېـر بڼونه په خپلې شاو خوا ۀ ښـپه  ستوغو کې موندل کـېـږي. د ُرستاق ښارگوټی
کې لري. د ُرستاق هر چیرې میوه پریمانه موندل کـېـږي؛ مڼې او ناک د رستاق پر لوړو غونډیو ښه وده کوي او 

ـې په سمسورتیا او کرهڼیز تولید کې ونډه لري. ئورالندې د اکسوس پر لور هندوانې کرل کـېـږي او توده هوا 
وچکالي  دلته لږ دي او لگولۀ او اوبـۀ غالت په کې هماغه دي چې په تاوده او هم په ساړه اقلیم کې وده کوي. اوبـ

د چنار  شـمـېـرکومه نابلده خبره نه ده، د وچکالۍ پر مهال پر گاونډي کوالب باندې د غالتو لپاره غږ کوي. دلته د ک
و په استناء نورې سپـېـدارییږي خو د میوه لرونکو نیالگیو او د ونې ښه وده کوي او هره ونه په لویه اندازه لو

 سته. ۀ سیوري لرونکي ونې نـ
 ـې غرنۍ ده لکه پَسـَکوح، شهِر بزرگ او َدونگ. ئۍ برخه ډېـرشته چې  د رستاق یو دریم ویش یا ارضي تقسیم

 
 تنه وي.  ۱۰۰۰۰ اټکل شوی دی چې ښایي په ټوله کې ۲۰۰۰ شـمـېـرد وگړو  د ښارگوټي د ُرستاق

 
 د ُرستاق په دره کې کلي دا دي : 

 
 

 کورنۍ کلی کورنۍ کلی

 ۷۰ بگه بای ۷۰ ــیـلئجر

 هزاره ۱۱۲ اخجر ۶۰ کوزر

 ۶۰ بیسخان ۲۰۰ سِر ُرستاق

 تورکان ۷۵ تولک ۱۹۰ خواجه ُسرخ

 ۵۰ باره ۷۰ سمر غــَــین 

 تورکان ۱۵۰ قزل قلعه ۸ بتیل خان

 ۸۰ بای نظر ۴۰ کله سوخته

 ۷۰ یکه توت ۶۰ جر

 ۲۰۰ بلیچ ۱۳۰ توخه

 ۱۲ ِده بلوچ ۱۵ محل

 ۱۷۲۲ ټول ټال

 
 ۲۰۰۰۰نو د رستاق د درې لپاره  کورنیو سره ورباندې واچوو ۲۰۰۰د هغه له  شـمـېـراو که د رستاق د ښارگوټي 

 وگړي لرلی شو. 
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 6تر 5 له :شمیره د پاڼو

 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
 

 آب څخه د خواجه سرخ د غرونو په وسیله بـېـلېـږي. ۀ ُرستاق له چا
دلته ډېـر لوړ چې ې سیمې پر مواصالتي الرو باندې خبرې وکړو. له دې د دې رارسـېـږي چې د دوار  اوس

شته سړکونه د قاعدې پر بنسټ د ټول کال په اوږدو کې پرانیستي وي. د شهِر بزرگ په کوتلونو کې په ۀ غرونه نـ
 ژمي کې واوره وي خو له دې سره سره په عام ډول خلک ورڅخه تـېـرېـږي. 

یوازینۍ او ستره  په اکسوس کې مایله لیرې له اټن جلب څخه د کوکچې د سیند له تیریدلو وروسته ۳۰له فیض آباده 
د گودر ترمنځ د قزل درې کوتل دی. دا دره په ځینو ځایونو  ځای او د سمت باالۀ مانع چې مخ ته راځي د هماغـ

سونو ټول بار باید کښته سي تر څو آسونه وکوالی سي کې دومره تنگه ده چې له درې څخه له تـېـرېدلو مخکې د آ
تـېـر سي. کاڼي او ډبرې نه سته خو د تنگې ناوې یا خوړگي ډډې له سختې خاورې جوړې دي. په اوبو کې باید الړ 

رو ه ستوغه الره ده او دا ستوغه الره تقریباً یو مایل ده. د ویلي شویو واوډېـرسئ، او بیا د درې پای ته نـېـږي یوه 
چې ته تیغې ۀ د غرشوي دي. ۀ ټکي کې ډېـر آسونه مړۀ او بارانونو اوبو دا ډډې دومره ښویي کړي دي چې په دغـ

 لنډ مزل پورې هموار دی چې ورپسې له څو لوړو ژورو وروسته دشِت چنار رارسـېـږي. ۀ وختلئ دا ځای تر یو
دې ځایه ور  له ه کې پُل بیگم ته پرانـېـږي؛ خوچې تر دې ځایه له ښي الرې راځي خپله الره په کوکچۀ هغه اوبـ

سره  سیند چې د پََسکوج او َدونگ د غرونو له ختیځه راځي له تخن آباد الندېۀ هاخوا تر تخن آباد پورې هغه اوبـ
له ُرستاقه تر الندې له جبه زارونو او ځنگل څخه تـېـرېـږي.  بلوڅۀ یو ځای کــېـږي. ویل کـېـږي چې سیند له د

ځای ته نـېـږدې د اکسوس پر غاړه دنگ مخ پر ځوړ ځای دی، همدلته د ۀ پورې سړک ښه او آسانه دی، دغـ سمتي
 توپخانې بُرج دی. دلته پر اجناسو او څارویو چې په جاله کې له سینده تـېـرېـږي حق العبور اخیستل کــېـږي. 

لې ده او په هاغه بله غاړه کې د شهِر بزرگ د له سِر رستاق څخه په ښي الس کې یوه الره د پُشت بهار سیند ته تل
 درې ورځې الره ده.  هشهِر بزرگه تر فیض آباد له دی. ویل کـېـږي چې تیر سوی غرونو د لړۍ له څنگه یو کوتل

وی په منځ کې د لوړې پاړکې یا طبقې وگړي د دد ُرستاق وگړي ټول تاجیکان دي او په فارسي ژبې خبرې کوي. 
ـې له مالوچو جوړ منسوجات اغوندي. مالوچي منسوجات له پیښور ئجامې اغوندي او پاتې نور  بخارایي وریښمینې

ـې هم له روسي مارکیټونو څخه راوړل کـېـږي. وسلې او نور له اوسپنو جوړ شیان همدلته ئاو یو لږ برخه 
اجوړ، سوات او چترال څخه تولیدېـږي. چای، کاغذ، نیل او مخمل له هندوستانه د کابل له الرې او همدا شان له ب

راوړل کـېـږي. باجوړي سوداگر چې لوی او اساسي سوداگر دي د چترال له الرې راځي او له دې ځایه د کابل له 
 ـې اخلي. ئالرې آسونه له ځان سره وړي چې د خپلو اجناسو په تبادله کې 

ې سیمې عام منظر چندان ښایسته د دد  ځای وگڼو. خوۀ و په بدخشان کې د اقلیم له اړخه ډېـر ښـسُرستاق کوالی 
په عام ډول دا سیمه غرنیو خوړونو او د اوبو بهیر ته هماغسې چې د هـېـواد په نورو برخو کې بې  دی.ۀ نـ

ـې لوڅې دي. دا سیمه تل د اوبو له کمښت او قحطي سره مخ ده له ئه دي، کلکه اړتیا لري او د غرونو ډډې شـمـېـر
ي غالت له گاونډیو سیمو لکه کوالب څخه راوړل کـېـږي، ځکه کوالب له اوب چینو څخه همدې کبله ده چې خوراک

 یا په ندرت له وچکالۍ سره مخامخ سوی دی.  هـېـڅـکلهپه پریمانه اندازه خړوبـېـږي چې 
د : په لوی بدخشان کې د ُرستاق د سیند په کیڼه غاړه کې چې د اکسوس  ۶۹ – ۴۹،  ۳۷ – ۷)ښارگوټی( :  ُرستاق

ښار گوټي نوم دی. ښایي دا په دې والیت کې یو ډېر مهم سوداگریز مرکز وي او د میرانو ۀ سیند یوه څانگه ده د یو
 آب او ینگي قلعه په کې راتلل. ۀ ې ولسوالۍ مراکز ول چې چاد دپر مهال 

 –هټۍ لري  ۱۹۵کورنۍ ژوند کوي،  ۲۰۰۰په دې ښارگوټې کې  .ُرستاق ډېر لوی ځای دی او درې سرایونه لري
هټۍ د فیض آباد په شان په دوه وو مخامخ ردیفونو کې له سړکونو سره په موازي ډول جوړې شوي دي. د امیر د 

تنو لپاره د اړتیا وړ شیان په زیرمو کې ساتل کـېـږي. استحکامي کال چې د  ۱۰۰۰فرمانونو پر بنسټ هرکال د 
 ۱۰یارډه پریړه او  ۶ـې له خټو جوړ شوي دي چې ئوالونه سل گام یا قدم مربع ده. دیښار په شمال کې واقع ده 

ـې برجونه جوړ شوي ئیارډه لوړه ده. کال ته مورچلونه د مدافعینو لپاره ورکړل شوي او څلور واړو گوټونو کې 
ته چې سچې د کال استحکام ال ټینگ شي او تر ټولې کال جرونه یا خندقونه کیندل شوي دي. دلته دوه توپونه هم 

ـې ئله ځان سره راوړي دي. د کال او د ښارگوټي تر منځ یوه لویه څلور دیوالي چې دیوالونه « ژ - پښتنو»نانو افغا
ـې مؤقتي څپرې یا کپې ایښودل شوې دي چې هره دوشنبې او پنجشبې دلته بازار ئله خټو جوړ شوي دي او ډډو ته 

تاق په سیمې کې مالوچ کرل کــېـږي او د بیالبیلو د رستاق اقلیم د فیض آباد تر اقلیم تود دی. د ُرس جوړېـږي.
جامو لپاره اوبدل کــېـږي. وربشې او وریجې، غنم او نور غالت په کې تولیدېـږي او د میوو ونې  «الچه»ډولونو 

 ه ډډوپپریمانه دي. مالگه او بوره د فیض په شان له دباندې وارد کـېـږي. د ُرستاق له ښارگوټي څخه د ټیټو غونډیو 
د  ـې یو بل سړک دی چې سمِت باال ته ځي.ئ. شمال کې الره دهتالقانو  د غځـېـدلی چېته الر  سویل لویدیځ لور کې

ُرستاق په دره کې عمدتاً د تورکانو قرلق قوم استوگن دی چې ډېر خواریکښ او زیارکښ خلک دي. دوی د وزو او 
  دي. د زیباک حاکم دلته ژوند کوي. سوداگرۀ پسونو او احشامو روزنه کوي، ځمکه کري او ډېر ښـ

( د دو راه کوتل او چترال ته د فیض آباد له ۱له ُرستاق څخه څلور سړکونه د سیمې بیالبیلو ځایونو ته وتلي دي. )
 دی. ۀ الرې. دا سړک تر زیباک پورې د اوښانو لپاره او له هغه وروسته د کچرو لپاره ښـ

د ېــږلــسړک د اوښانو لپاره او په ټول امکان سره د صحرایي توپونو د خان آباد او تاشقرغان ته سړک. دا  (۲)
 لپاره ښه دی. 
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 6تر 6 له :شمیره د پاڼو

 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
 

( د اکسوس پر غاړې د سمِت باال تر جالې پورې سړک. دا سړک د اوښانو لپاره ښه دی. دا سړک شمال ته تللی ۳)
 دی. 

 حضرت امام ته تللی دی.  ( بل سړک د لویدیځ لور ته اکسوس ته تللی او ورپسې د سیند په کیڼې غاړه کې۴)
 ـې سوداگري د پام وړ ده.ئله بخارا سره 

ً پوستینونه او د څارویو دباغت شوي ئـې وریښم، غالۍ او روسي د کور اسباب دي؛ صادارت ئواردات  ـې عمدتا
 پوستکي دي. 

 
 نوربیا

 وگورئ : ُرستاق ُرستاق : 
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