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 ژورنال د افغانستان سیاسي او تأریخي
 

حضرت امام د سړک په کیڼه غاړه کې یوه ډبرینه پښته  –: دا د کونډه گـُـذَر  ۶۸ – ۲۶،  ۳۷ – ۶ : سور بـَـیـتل
ـې لوی لوی کاڼي او غټې ئویل شوې ده. د اکسوس سیند ورڅخه د یوې تنگې ناوې له الرې اوړي او په منځ کې 

د « بیتل»او د « یا را کشولو را کاږلو»د « سور»ـې سرونه له اوبو راوتلي وي. ئغټې پرښې دې چې په ژمي کې 
همدلته له سینده « آلمانیان»شوی چې  ل، دا نوم ځکه دلته ورکړ«اسپې راکاږل»په معنی ده یعنې د « اسپې»

ـې په ځان پسې راکاږل. له سینده په دا ډول ئاو خپل آسان به ۀ ـې له یوې پرښې بلې ته ټوپ واهـئاوښتل، سړیان 
کله د بې غرضو سیالنیانو له پلوه تر سره کـېـږي خو ضرور ده چې یو بومي رهنما  میتود اوښتل ال تر اوسه کله نا

ً پر هماغه الره چې خوندي ده ً  ورسره وي تر څو دقیقا یارډه(  ۴۰۰)  –)قــُـالچ(  ۲۰۰الړ شي. دلته سیند تقریبا
 وي. ۀ داني قوي نـسور لري چې په ژمي کې دا سور نیمایي ته رسـېـږي. د اوبو بهیر په ژمي کې عمالً چن

د مخبرانو د معلوماتو پر بنسټ د سور بیتل غر د اکسوس په کیڼه غاړه کې دی، او همداسې د جالې او له جالې 
سړک ورڅخه تـېـرېـږي، د کندز د سیند له خولې پینځه یا شپږ مایله پورته تیر « قبادیانو؟» 1کبادیانو پورته چې

ې ځای جغرافیه ډېـره مبهمه او نا د ددز د سیند پر غاړه تللې ده. خو ـې لمنه همداسې کښته د کنئشوی او بیا 
تـېـرېدل له دې ځایه لږ څه پورته وي یعنې د وخش له خولې یو څه پورته. ۀ روښانه ده، ښایي د سوربیتل د غر

 . زال په شمال کې دهۀ سوربیتل د قلعــ
پـېـژندل ۀ ډېـر ستر دریاب نوم دی چې لومړی د سرخاب په نامـۀ دا د یو:  ۷۰۰تر  ۶۷۰ – ۳۷۰تر  ۳۵۰:  سرخاب

لوړ غرني  ډېـرۀ هم شهرت لري، دا سیند له یوۀ کـېـږي خو ورسره د کندز د سیند او د آق سرای د سیند په نامـ
میانو، سیغانو او ې سیند اساسي سرچینه په باد دیادېـږي سرچینه اخلي. ۀ نامـۀ بابا پـۀ خوړ چې د هندوکش او د کو

کهمرد کې واقع ده. دا سیند لومړی دا درې واړه ولسوالۍ خړوبوي، ورپسې د دو آِب میخ زرین له سیندونو سره یو 
په دې  ځای کـېـږي او په دوشي راکوزېـږي او ورپسې له بل سیند سره چې له اندرابه را ډکـېـږي یو ځای کـېـږي.

شي، غوري او بغالن څخه اوړي او دلته له یو بل مهم سیند سره چې د پسې سرخاب مخه شمال ته اړوي او له دو
له دې ځایه وروسته یادېـږي. ۀ نامـۀ نهرین په دره کې ډکـېـږي یو ځای کـېـږي. تر دې ځایه دا سیند د سرخاب پـ

لویدیځ ته  ځایه دا سیند مخه شمالۀ پر قطغن ورننوځي چې دلته یو تورکي نوم د آق سرای نوم دی اخلي، له همدغـ
د اکسوس پر لور اړوي؛ او له کندزه چې د سیند مخه ال هم شمال لویدیځ خوا ته د اکسوس پر لور ده په عام ډول د 

                                                           
1
 - Kabadian 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal27.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal27.pdf


  

 
 5تر 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
 

مایله پورته په قولق تپه کې له اکسوس سره یو ځای  ۱۶یادېـږي. دا سیند له خیست تپې څخه ۀ نامـۀ کندز د سیند پـ
 کـېـږي. 

ې کتاب په دویم ټوک کې راغلي د دپه هکله معلومات د هغوی تر نومونو الندې د سیغان او کهمردو د سیندونو 
دي؛ د بامیانو درې مهم سیندونه به دلته شرحه سي سره له دې چې که په سمه اړیکه کې وي نو باید دا د کابل په 

 والیت پورې اړوند شرحه شوي واي. 
ـې ډېرې ئښي لور ته  او« غندق»غــَـنـَدک ۀ کو ـېئته غوچ ځای کې واقع ده چې کیڼ لور ۀ د بامیانو دره په یو 

. دا دره له ختیځه د لویدیځ پر لور غځـېـدلې ده او نیم مایل سور لري. دنگې په واورو پوښلې غرنۍ لړۍ واقع دي
فیټو پورې لوړوالی لري  ۴۰۰تر  ۲۵۰د راټولو شویو کواړیو په شان چې له  غاښيمات  غونډیوپر دره باندې د 

د شاتو د مچیو د ځالې د سوریو په شان سوري سوري دي او د هغو په منځونو کې کیندل  غونډۍدي. دا ۀ سپار
دي او  ۀچندانې ژورې نـۀ شوي دیوالونه دي چې د مشهور بودا مجسمې په کې والړې دي. په مني کې د سیند اوبـ

نیم مایله لیرې نیغ په نیغه تر زیباک الندې دا دره یو  ۹سرکاري څخه ۀ له قلعـ یوازې څو یارډه ارتوالی لري.
ې راچاپیره کـېـږي. دا ه تنگـېـږي او په غونډیو او گړنگونو کډېـرناڅاپه شمال ختیځ لور ته راتاوېـږي او زښته 
  تنگه دره یوازې د انسان په پلونو د تگ وړ ده.

ـې یو سیندگی ئله شکاري څخه تر دو آِب میخ زرین پورې د ستوني په شان تنگ منځغری راځي چې له منځه 
 یادېـږي.ۀ په نامـ« ژ –آبدرې »چې د آو درې  تـېـرېـږي

داسې گړنگ سره په یوه کرښه برابروي چې السرسی ورته ناشونی دی او په همدې بهیر کې ۀ دا دره ځان له یو
ې تنگې ډېـرو جناحي تنگو َدرو په خولې کې چې له دې شـمـېـرد بې  یارډو پورې منقبض کوي. ۲۰ځان ان تر 

ته ځي او لږ کـېـږي او د ناوې د بستر په  په څرگنده شاَدرې یا ناوې سره یو ځای کـېـږي د گړنگونو هره ډډه 
ـې تر نیم مایله ۀ ئاوږد والـ چېموړونو او کږلیچونو کې ځینې ځایونه د مایل د ربعې په اندازې په سور لوییږي 

و لوړو او ډبرینو ډېـر د ې ډېـرې تنگې درې ډېـرۍ برخه د پرله پسې او یو په بل پسېد دخو پورې رسـېـږي؛ 
پاڼوڼه د سیند د بستر له منځه راپورته کـېـږي.  لړۍ ده چې السرسی ورته ناشونی دی، دا« عمودي پرتگاه»پاڼوڼو 

آب پورته د مایل د ثلث په اندازې غځـېـدلې ده او بیا بندېـږي. له دو آب شپږ مایله  د کرهڼیزو ځمکو لمن له دو
پر ډډې باندې ودان شوی دی، خو د کلي ۀ پورته په باغک کې د تاجیکانو یو ډېر وړوکی کلی دی چې د غر

مایله پورته په  ۱۳ ـې عمدتاً د کافر خانې او د بََرني زر سنگ په َدرو کې کرکیله کوي؛ او له دېئاستوگن خلک 
ـې ) شیخ علي هزاره گان( دي، او دا تنگه دره په سور نیم مایل د دریو ئجلمیش کې بل کلی دی چې استوگن وگړي 

و اغو ځایونو تر منځ او بیا د جملیش او شکاري ترمنځ آودره )آب دره( بیا تنگـېـږي د دخو  مایلو لپاره پراخـېـږي؛
ـې د تیز بهیر د اوبو او د ئمنځغری ورڅخه جوړېـږي چې د سیند په بستر کې  تنگ ډېـرپه ډبرو کې چاپیر شوی 

 وړوکو پرله پسې ځړوبیو )آبشارونو( یوه لړۍ په خوځښت ده. 
یو اسپ سپور که وغواړي چې له دو آب څخه باغک ته الړ شي نو له سیند څخه باید شل ځله واوړي راواوړي 

یوازې د انسان د پښو په  میش پورې او بیا د جلمیش او شکاري تر منځترڅو هلته ورسـېـږي؛ خو له باغکه تر جل
  دي. داسې تنگې ناوې او تنگ منځغري څخه تـېـرېـدل ناشونيله پرته له هغې  تللېپلونو الره 

په دې تنگې ناوې کې حتی په وچ فصل کې د سیند د تنگو څنډو له برخو څخه تـېـرېـدل سخت دي. دا د پرله پسې 
« آب درې»ي. پخوا په آو درې ېــږد سترو ډبرو له سره ورڅخه تـېـرۀ یو یوه لړۍ ده چې توندې اوبـژورو سور

کې یو ښه ځای د تـېرېدلو لپاره وو خو هغه اوس د سیند اوبو وړی دی. کله چې د اوبو سطحه لوړه سي له آبدرې 
اوس جلمیش ته د زرنگ له الرې الره وتلې ده او هر کله  څخه هم تیریدل ان د پلي سړي لپاره تقریباً ناشونی دی.

جوړه کړې چې په ژمي کې په « پوسته رسانونو»بدخشان تر منځ ډاگیانو  –څوک ورتالی شي؛ دا الره د کابل 
پښو تگ راتگ کوي. د سیغان سیند د دو آب له سیند سره له دو آب څخه درې مایله پورته یوځای کــېـږي؛ حتی 

دي خو د باروړونکو څارویو لپاره د تگ او ۀ سطحې درې مایله چې په مقایسوي ډول که ووایو آسانـدغه د ټیټې 
که د پوځي عملیاتو پر مهال په سپکو دي خو یو یوگړی آس سپور کوالی شي ورباندې الړ شي. ۀ تـېـرېدلو وړ نـ

هم ناشوني ده؛ او که د سولې پر وسلو بار د پلي ځواک د قطعاتو لپاره د دو آب له پاسه سړک جوړ هم سي بیا 
 دروند کار به وي.  ډېـرمهال د ملکي چارو په لړ کې وغوښتل سي سړک جوړ سي بیا هم 

ي او تونلونه و سي چې د شیبر له کوتله او کښته د سرخاب په درې کې د ریل پټلۍ تیره سکه دا په پام کې ونیول 
شو ۀ ي نو آب دره نـسآهکو ډبرو، سیفونونو له منځه تیر ـې په ټینگو ډبرو، سنگ خارا، د ئایستل شي او ټول 

مایله الره ده که کار وشي ډېـر  ۳۳تر دو آب پورې چې  «بولوال»کوالی ووایو چې یوه ناشوني کرښه ده؛ خو له 
 هپ ۱ـې په دوه ځایونو ئپلونه، تونلونو جوړ سي او د چړایي گانو لوړ والی  باید دا الره پر دروند کار به وي ځکه

 ده. کې  ۴۴

   فیټه ۷۹۱۳ لوړوالی بولوال

   فیټه ۴۰۹۲ لوړوالی دوب آب

 ۱فیټه =  ۴۰۰۰ ـې ومنوئبه   ۴۰۰۰ ۳۸۲۱ 

 ۴۴ مایله ۳۳   
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باید ورته په پام کې ونیول سي؛ او الر هم سي نو د پام وړ مارپیچي  راټیټ کې ۶۰په  ۱ان که د چړایي ستوغوالی 

د خوښې د ریل کرښه جوړول وي چې د ۀ که د زړ ورکوي.ۀ ې کار اجازه نـد دد تنگې ناوې دا طبیعي جوړښت 
درې ته تاو سي؛ او بیا دې جلمیش  ـې باید د بیرگـَـلیچئشیبر کوتل د سرخاب له درې سره ونښلول سي نو مخه 

په مارپیچ ډول جوړ او بیا دې د  پورې جوالنگاه تر گرد چاپیرهۀ کوتل په تونل ونښلول سي او سرخاب ته د کو
 ـې پر برفک سپره ده. ئدې په پام کې ونیول سي چې مخه  ځای تیغو له منځه هغه څو غرونو د

له دې سیند سره  پـه نــَــگــَـره خانه کې، له دو آب درې مایله پورته، )دو آِب میخِ زرین( د سیغانو سیند له لویدیځه
توند  ډېـرمردو سیند په دو آب کې ورسره یو ځای کــېـږي. د کهمردو سیند دلته یو ځای کــېـږي، حال دا چې د که

فیټه ژوروالی، بیا هم بې ډوله او بې  ۵فیټو پورې سور لري او  ۳۰تر  ۲۰او له سره دې چې له  او چټک ځغلي
د کهمردو په شان  لري. د بامیانو سیند هم لکهته څنډې یا غاړې  سره خاوره خپلېد ُرس دی او ډبه، شخ او ستوغ 

فیټو پورې دی خو  ۶۰تر  ۵۰ـې سور له ئـې طاقچه بندي سوي دي. دلته ئگړندی او چټک دی خو د سیند غاړې 
 فیټه دي. ۶اعشاریه  ۲حده یوازې  ډېـرـې تر هاغه ئژور والی 

سړک یوه بدخشان او د تورکستان تر منځ د ژمني  –چې د کابل  د سیغان تر درې الندې د بامیانو سړک راځي
هغه الره کېـږي چې د کابل او ایبکو د عمده  ایسکار پورې په حقیقت کېۀ خواجه گانو تر دهانـ او هم لهبرخه ده، 

سړکونو تر منځ د جناحي ارتباط یوه وسیله گرځي. دغه ژمنی سړک له سرخابه تر غوري پورې الرې باندې ځي. 
ز کال کې امیر قصد درلود چې دا سړک د توپخانې د ځواک د خوځښت لپاره جوړ کړي خو ظاهراً ۱۸۸۶په 

له خپل بدرگه  ز کال کې په خپله د پسرلي پر مهال ورباندې۱۸۸۹ی. امیر په دی سوۀ چندانې کار ورباندې نـ
ـې ئاو یو څه ښه بڼه ۀ و او بارگاه سره الړ؛ د امیر له راتگ سره سم ورځ په ورځ ورباندې کار کـېـدسرتــېــر

 واخیستله. 
ځي. له دو آب کښته د سیند  له دو آب وروسته دا سیند د هندوکش په بیخ یا پښو کې په یوې تنگې درې کې پر مخ

کیڼه غاړه د شلو مایلو لپاره ټوله په لویو لویو کنډونو او غاښو او گړنگونو پوښلې ده او په همدغو ځایونو کې 
له خپلو اوبخوړونو سره د سیند ترغاړو  ځان درې ورباندې راکوزېـږي او ځینو ځایونو کې ـېئلو ـېئبیالبیلې لو

منځغري دي یو  شـمـېـرد سیند په ښۍ غاړه کې یو کې پریکون رامنځ ته کوي.  رارسوي چې د گړنگونو په لړۍ
 ډېـررې ټولې لږ و رسـېـږي. دا دَ  لوړ دنگهتر  لوی دي چې د هندوکش د دنگو څوکو په اوږدو کې ډېـرـې ئتعداد 

او  یږي او د تنگو ناووسیند په اغلبو ځایونو کې د گړنگونو د پای له کبله راغونډ ډبرینې او د تگ لپاره سختې دي.
ته سـې خالص خالص ځایونه هم ئ، طبعاً چې په هر موړ کې له منځه تـېـرېـږي په پرښو او ډبرو کې پټ منځغرو

بهیر کې تر ټولو د پام وړ خبره دوه دوو دښتو شتون دی او دا د برفک او تاله دښتې دي. د برفک دښته دې دي. په 
نیم مایله ده. تاله له برفک څخه په لنډ  ۴ـې ۀ ئمایلۍ څخه پیل کـېـږي او اوږدوالـنیم  ۱۳له د دو آِب میخ زرین له 

نیم مایل سور لري. د دوآب ولسوالي د شترجنگل  ۱نیم مایله اوږده او  ۳واټن کې تر برفک الندې راځي. دا دښته 
ی ځای لري، هموار ځای لري مایله الندې، شتر جنگل په خپله لو ۳۲له کوتله وروسته راځي، له دو آِب میخ زرین 

کلي هم لري. ورپسې بل ځای چې مخ ۀ واړۀ واړ شـمـېـرله سیند لږ الندې واقع ده چې کرهنیزې ځمکې او یو  او
مایله لیرې دی. دلته دا  ۴۵خالصی ځای دی او د اهمیت وړ ځای دی دهاِن ایسکار ده چې دو آِب میخ زرین څخه 

هم همدومره دی، او ځای ځای یا خال خال  ـېئوالی  پراخوادی او  په څلورمه برخه سورور ۳دره د مایل 
 انقطاعات لري او همداسې د څو مایلو لپاره تر هغو پر مخ ځي چې بیا خپله مخه شمال ته د دوشي خواته اړوي.

 ې ترڅنگد دبرخې کې ښه کرهڼه شوې ده. دې د سیمې طبیعي جوړښت ته په کتنې داسې ښکاري چې د درې په 
پټي ۀ واړۀ ته او په ډېـرېو ځایونو کې واړسه او برفک په دښتو کې په ځانگړې توگه په تاله کې د پام وړ ځمکه د تال

ـې هم ئـې د غالتو د کرلو وړتیا لري او هم گاونډي منځغري ئته چې تر برفک الندې د دواړو اساسي درو خاوره س
د سیند په غاړو کې د کولیاړ غرنۍ ونې په  چې م ستهسون لرگي ه شـمـېـردلته د معمول خالف یو  دا وړتیا لري.

د کولیاړ  یو ځایونو کې په ځانگړي ډول له شترجنگل لږ الندې پریمانه دي.ډېـرقطار شنې شوې دي دا ونې په 
ې دي چې ورڅخه د ونو غړوسکه یا نخلستان جوړېـږي چې ورسره دروي یا نی ډېـرکله ناکله دومره غرنۍ ونې 
 ته. سدلته د پام وړ اندازه واښه، بوټي او سبزې هم  شین غزي او درویو ځنگل جوړوي.او د  یو ځای وي

ـې څوک په پښو پورې غاړه اوښتای سي، ئله تاله څخه لږ پورته د سیند د اوبو ژوروالی لږ دی او له هره ځایه 
شترجنگل پورته له سینده اوښتل  میاشتو په استثناء او اغلباً په مني کې لهسیالبي دوه وو  یا یوېله البته د پسرلي 

سي ۀ ورباندې تړلی نـۀ گران وي. څودانې لرگین پلونه دلته او هلته هم سته خو هغه داسې پلونه دي چې څوک زړ
 دي. ۀ او ډاډمن نـ

فیټو  ۳۰۰۰فیټه، حال دا چې د دهاِن ایسکار له  ۳۴۰۰فیټه دی، د شترجنگل  ۴۱۰۰د دو آِب میخ زرین لوړوالی 
انچه دی. له شتر جنگل کښته په  ۶فیټه دی د واورې ورښت یوازې  ۳۷۵۰ـې ئچې لوړوالی  کې تاله پهلږ دی. 

ً د جوالی په میاشت کې حال دا چې وریجې، ږدن او نور ېــږلــوختي ټو ډېـرندرت وي. دلته درمندونه  ي تقریبا
وی د دپه دې برخې کې د شیخ علي هزارگانو ډلې استوگنې دي، سي. ویم کښت په توگې وکرل د دکـېـدای شي 

پورتنیو َدرو ایالقونو ته بیایي. د پورې تړلی دی، دوی خپلې رمې د هندوکش  په روزلو رمو دژوند په عام ډول 
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 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
 

وړوکي آسونه او کچرې لري، او  ۴۰۰۰تر  ۳۰۰۰پسونه لري. دوی د  ۲۵۰۰۰ویل کـېـږي چې دوی په ټوله کې 
دوی د نورو هزاره گانو په شان نیمڅي، څرمن او نور لري. ۀ لري، خو اوښان نــ هم غوایي او سخوندر ېـرشـمـیو 

 ورته شیان جوړوي. 
ز کال کې د درې د همدې برخې په هکله چې له دوآبه نیولي تر دهاِن ایسکار پورې ۱۸۸۶الندیني معلومات په 

  وړاندې کـېـږي: سیمه رانغاړي
ژ (: که په سپکو وسلو سمبال یو ځواک چې یوازې کچرې او یا واړه  -په ډول ویل شوې ده )دا د یوې سناریو 

سینده  له واړه آسونه او نقب کیدونکي او استحکامچیان ورسره وي او له همدې الرې په وچ اقلیم کې )یعنی کله چې
لږ یا هیڅ  و او سختیو سرهخوځـېـږي، دوی به د طبیعي جوړښتونو د فزیکي موانعوپه پښو پورې وتل شوني وي( 

او کوالی سي په کافي  يسي ځکه چې د استحکام ځواکونه له دوی څخه څو ساعته مخکې وړاندې تللۀ مخامخ نـ
داسې یو ځواک کوالی سي  ـې لږ وي جوړه کړي.ئاندازه الره د غوره شویو بار شویو څارویو لپاره چې شیمرې 

ځانته په دې ټوله سیمه کې د کمپ وهلو لپاره ځای، له وښو او سَون توکو سره برابر کړي؛ او د اړتیا وړ توکي 
ـې ئسي له همدې ځایه ۀ باب پیدا هم نـ ۀـکوالی سي له تاله او برفک او دو آب څخه الس ته راوړي. حتي که واښ

 ـې زیرمه کوالی سي. ئې کلي کۀ راټولولی سي او په هر واړ
ز کال کې دا الره د باروړنکو څارویو او د بار وړونکو اوښانو د لویو لویو قطارونو لپاره د تـېـرېدلو وړ ۱۸۸۶په 
ځي، خو پر دې خبرې چندانې  همدې الرې اوښان پهمالگو بار  . ویل شوي چې د اشکاشم له کانونو څخه پههوۀ نـ

و هوښیار دالالن ووایي چې د انار بُتې په تنگي که به سختي وي او پر سختیو به سي کیدالی، ښایي څۀ اعتبار نـ
ې لپاره د دخبرې وکړي مگر دا کار د یوگړو اوښانو لپاره به شوني خو د اوښانو د قطارونو لپاره نا شوني ده. نو 

لږ تر لږه  لی سي نود قطارونو لپاره سړک وکارود خپلو باروړونکو څارویو  د کال په وچ اقلیم کې چې لښکر
 مخکیني استحکامچي ځواک باید لس ورځي کار کړی وي چې سړک د کارولو وړ سوی وي. 

الره کې داسې ځایونه  کې پرتهي کمیدای ځکه په مخسۀ ډېر هم سي د وخت اټکل بیا هم نـ شـمـېـرکه د سړیو 
 لري. ۀ تلو ظرفیت نـډلو د یوم دم وپوځي ځایونه د غټو ۀ راځي چې ډېـر منقبض کـېـږي او دغـ

نو پورتنی اټکل باید په دې ډول جوړ سي چې د پلونو د  يوۀ لوړې او په پښو د پورې اوښتلو وړ نـۀ که د سیند اوبـ
ډېر او په کار دې واچول سوي. د پلونو په سیمه او یا ورڅیرمو سیمو  و شمیرکارگران وماهرد جوړولو لپاره دې 

د شیخ علي هزاره گانو طوایف چې په سرخاب او په څنگ په کې باید مناسب لرگي او چارتراش هم وموندل سي. 
 څنگ درو کې ژوند کوي دا دي : نیک پای، اش خواجه، علي جم، قره مالي، قولق، گاوهي، تورموش او گدهي. 

وی په منځ او سرخاب کې تاجیکان په باغک او ورپورته د دجلمیش کې ژوند کوي؛ او ۀ صد مردې طایفه په در د
 زرسنگ کې اوسـېـږي او تاتاریان په دو آب او ورپورته د کهمرد په درې او سرخ قلعه کې ژوند کوي. ۀ در

  پورې اړه لري. د باغک او ِدَرغان هزاره گان په ختیځ کې د شیبر تر کوتله په بامیانو
ۍ برخه ډېـرده. د سیند بستر ۀ د سرخاب دره په خپل ارتوالي کې له نیم مایله ډېره نـ ېله دوشي تر کیله گي پور

د غرونو د لمنو ډبرینې او له ـې ټوله ئپاتې برخه  نیولې ده. سیند په عام ډول لویدیځ خوا ته نـېـږدې بهـېـږي.ـې ئ
ۀ کیڼې غاړې په پرتلې پراخې هم دي. د سیند په کیڼې غاړې کې هم داسې الره نـکاڼو ډکې سیمې دي چې د سیند د 

دُرمبــَـک ډېـرې سترې ډبرینې کواړۍ پرتې ۀ لیدل کـېـږي چې د آسونو د تگ لپاره وي. په بل اړخ کې هم د کو
ه لومړنۍ دي. په بل اړخ کې، چې د سړک کیڼه غاړه سي، غرونه ټیټ دي. په حقیقت کې ورپسې راتلونکي در

ـې والړ غرونه د پام وړ لوړ والی لري.دغو ئدي خو شا ته ۀ ډبرینې غرنۍ څوکي دي خو چندانې ډېـرې جگې نـ
یارډو پورې پلنوالی  ۷۰تر  ۶۰سیند په عام ډول یو کانال دی چې له  غرونو ته لږ و ډېـر السرسی شوني دی.

ـې په ونو او ئغاړې  شي کـېـدای.ۀ وښتل ورڅخه نــې توند دی او پورې غاړه ائلري، ژور دی، د اوبو بهـېـر 
 درویو )نیزارونو( ښکلې دي. 

سیند له دوشي وروسته په ډبرین بستر کې ځغلي او په عام ډول د تنگې َدرو له منځه تــېـرېـږي او بیا د غوري په 
ټکي څخه ۀ ي. له همدغـښې له شمالي وروستۍ څنډې څخه په ریونده یا اُریب ډول تـېـرېـږد ددښته کې راوځي او 

ې د دد سیند له تـېـښتې یا وتلو وروسته په لنډ واټن کې د غرونو له منځه اوړي؛ بیا د بغالن پر دښتې ورننوځي او 
خو په پلخمري کې سړک په دوه وو برخو ویشل کـېـږي یو  دښتې په لویدیځې څنډې کې خپل بهیر ته دوام ورکوي.

شیر ته ځي او ۀ ن آباد ته ځي. د ایبکو سړک د غوري له دښتې تـېـرېـږي بیا چشمــې جر او خائـې ایبکو ته او بل ئ
ډډې  سیند په بهیر کې پرمخ ځي او د بغالن له ښۍ  د بیا مخ په لویدیځ ایبکو ته ځي. د بدخشان سړک د سرخاب

ده چې د قطغن سیمې دلته ده چې د نهرین سیند هم رارسـېـږي.  کې څخه په اوښتلو د جر کلي ته ځي، د جر په کلي
خان آباد د سړک پر غاړه پر مخ ځي، او هغه سیند چې د نهرین له درې  –ته ننوتل پیل کـېـږي او سیند د کابل 

ۀ له همدغـیادېـږي. ۀ جـَلوگیر په نامـۀ څخه راځي له یوې تنگې ناوې یا تنگ منځغري څخه راتـېـرېـږي چې د در
د  چې لرو خو ویل کـېـږيۀ تر کندزه موږ کوم معلومات په الس کې نـ ټکي وروسته د سیند د بهیر په اوږدو کې

 سیند څنگ ته تللې الره چې د سیند په ښۍ غاړه کې تللې ده باور دا دی چې تر پایه پورې د اوښ د تگ الره ده. 
ۀ د کندز له زاړد بنگي یا د خان آباد سیند له سرخاب سره )چې له دې ځایه وروسته د کندز د سیند په نوم یادېـږي( 

 مایله کښته یو ځای کـېـږي. دواړه سیندونه د لویوالي له اړخه تقریباً په یوه اندازه دي.  ۳ښاره یوازې 
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 5تر 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
 

: د ولیان له کوتله وړاندې شپږ نیم مایله شمال لور ته د غوربند او خنجانو د  ۶۸ – ۵۵،  ۳۵ – ۲۰: سرخ بندي
 الرې تر منځ د دمې نیولو یو ځای دی. 

ۀ فیټه. د آِب پنجه د سیند په کیڼه غاړه کې په واخان کې د یو ۹۵۰۰لوړوالی : : ۷۲ – ۴۶،  ۳۶ – ۵۹:  ُســسـت
مایله ده او په بوټو او ونو پوښلې دره ده.  ۲ـې ئدا دره دلته پراخه ده چې په ډاډ ویالی سو ارتوالی  کلي نوم دی.

یادېـږي. د ُسـست دره په دوه وو برخو ویشل ۀ ُســسـت په نامـله خټو جوړه کال ده چې د  سپـېـرهدلته یوه خواره 
  مایله لـېـرې دی. ۱۴پنجه له سویل ختیځه ۀ ـین. دا کلی د قلعـئُسسِت باال او ُسست پاشوې ده : 

کورونه په کې  ۴۰کلي نوم دی چې د بَـَرکــَـه وزبیکانو ۀ :د نهرین شمال ته د یو ۶۸ – ۵۶،  ۳۶ – ۷:  تپه کــَـن
 ستوگن دي. ا

کلي نوم دی چې د پَـَرنـدیو د منځغري په یوې ۀ : د اندراب په دره کې د یو ۶۹ – ۲۷،  ۳۵ – ۳۴:  تــَــغــَــنــَـک
کورونه استوگن دي. له تغنک دوه مایله پورته یو بل  ۱۰۰کلي کې د پشه یي تاجیکانو ۀ څانگې کې واقع دی. دغـ

 کورونه استوگن دي.  ۱۰۰یادېـږي او دلته هم د پشه یي تاجیکانو ۀ شیر په نامـۀ کلی دی چې د در

 ۶۹ – ۲۷،  ۳۵ – ۳۴: وگورئ : تغنک :  تگنک 
کوتل نوم دی چې له کوچني پامیر څخه تر تاغدمباش پامیر پورې د سِر قول د غرونو د ۀ دا د یو : تغره من سو

د پووالو مایله اوږد والی لري چې د میهمنیول د کوتل سویل او  ۸لړۍ له الرې الره ورکوي. دا کوتل په ختیځ کې 
د څوکې لویدیځ ته راځي او دا هغه ټکی دې د درو سترواکیو یا امپراتوریو سرحدات له یو بل ۀ شویکوفسکي د غر

 سره نښلي. 
وړوکي کلي نوم دی چې د قشالِق قاضي د شمال په یو نیم ۀ : دا په بغالن کې د یو ۶۸ – ۴۴،  ۳۶ – ۱۱: تاجکان 

 کورونه استوگن دي.  ۲۵یکانو کلي کې د تاجۀ مایلۍ کې واقع دی. دغـ
لوی ۀ ې په ښۍ ډډه کې د یود دکلي نوم دی چې ۀ : دا د اندراب په درې کې د یو ۶۹ – ۳۴،  ۳۵ – ۳۵:  تاجکان

 ۴۰ وکلي کې د پشه یي تاجیکانۀ نیم مایله لـېـرې واقع ده. دغـ ۱۱کې او له دو آِب تیل څخه ۀ منځغري په خولـ
 کورونه استوگن دي. 

ځایه شا ته پاتې کـېـږي ۀ له همدغـدره کابل د لویې الرې په اوږدو کې واقع دی چې  –د تاجیکانو کلی د خان آباد 
او د غرونو د لمنې په ډډو کې د خاواک د کوتل شمال ته پرمخ درومي. هغه سړک چې د تیل د کوتل له الرې 

 د هندوکش په هاغه بله غاړه کې ښلوي او په پای کېدو آِب تیل سره ن لهتاجیکانو ته راغلی دی، د تاجیکانو کلی 
عمومي سړک سره یو ځای کـېـږي. دریم سړک چې په بد حالت کې دی دا منځغري د خوست  له تیل ته نـېـږدې

 شمال خواته الره ورکوي. 
لته دا ې نژاد په هکله زموږ په الس کې شته معلومات د شمال برخې پورې اړوند ویل شوي دي خو دد د:  تاجکان

 چې په هغه ژبه چې خبرې کويډول  باید وویل شي چې د لوی بدخشان په ولسوالیو کې استوگن وگړي په عام
 تاجیکان یا غلچه گان دي : په زیباک او شغنان کې تقریباً ټول منحصراً تاجیکان دي.
بُشرې یا څـېـرې ښې،  وید ددا تاجیکان ښایي د خپلو مخونو د بڼو پر بنسټ د اصلي آریایي نژاد نسلونه وي. 

دي؛ دوی مؤدب، میلمه پاله، صادق، ۀ ـې نسبتاً ښـئـې ښایسته خو هوا ځپلي دي او جـُـثې یا قد او قامتونه ئرنگونه 
اسې گامونو له اوچتولو څخه تش د دخو له انرژۍ یا  لريۀ راستکاره خلک دي چې هیڅ ډول لنډپاري او تعصب نـ

ۀ وي او ډېـر په ندرت سره ویالی سو چې دوی به جنگیالي وي او یا نـاو فاقد دې چې خطر ورسره ملگری 
محـمد د پیروانو په منځ کې د « ژ –حضرت »غواړي چې زړورتیا او تهور ولري. د قاعدې پر بنسټ دوی د 

یي ـې په ځانگړې توگه په زیباکو، شغنانو، او واخان کې د مــَـوالئوی ډېـریو د دفرقې پورې اړه لري خو  په شیعه
ـي آغا خان له ډلې سره په ئته اوښتي دي او له خپلې ملگرې مذهبي ډلې د بمبـ فکري پایېیا رافضي توب اصل یا 

وی د دکوي. په لوی بدخشان او غران کې فارسي لهجه ۀ دي. ډول ټول د غلچه په لهجې خبرې نــۀ تماس کې نـ
بیالبیل لهجات سته او خبرې ورباندې غلچه گانو  مورنۍ ژبه ده حال دا چې په منجانو، اشکاشمو او واخان کې د

د والیت ې تر څنگ، د بدخشان د دکـېـږي خو له دې سره سره په عام ډول دوی په فارسي ژبه هم پوهـېـږي. 
 تاجیکان استوگن دي.  ۱۰۰۰۰قطغن په ولسوالیو کې کې 

 
 ۷۰۰۰ په اندراب او خنجانو کې 

 ۱۰۰۰ په نهرین کې تقریباً 
ً په غوري   ۲۰۰۰ کې تقریبا

 ۱۰۰۰۰ ټول ټال
 
 

 نوربیا
 تخار :

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

