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 ۳۱/۰۸/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شتمهیو نهه
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 ژورنال د افغانستان سیاسي او تأریخي
 

ې والیت په وروستۍ شمال ختیځې څنډې کې د د: دا  ۷۳ – ۳۰تر  ۷۲ – ۴۵،  ۳۷ – ۲۹تر  ۳۶ – ۵۱:  واخان
چې د  یوې برخې جوړه شوې هغې د یوې ولسوالۍ نوم دی. دا د هندوکش په شمال کې واقع ده او د ستر پامیر له

رې نیمایي د داکسوس د څانگې د ویکتوریا د جهیل په سویل کې واقع ده، او هم کوچنی پامیر، آِب واخان او د پنجه 
 پنجه نیولې تر اشکاشم پورې سیمه په ځان کې رانغاړي. ۀ سویلي هغه برخه یعنې له قلعـ

 یندونو د ډوبیدلو برخې په کې راتللې. دا سیمه پخوا د خپلو میرانو له خوا اداره کـېـدله او د پنجه د ټولو س
ز کال راوروسته دا ولسوالي د افغان حاکم له خوا اداره کـېـږي چې دی په خپل وار د بدخشان د والي تر ۱۸۸۳له 

ۀ ـې د یوئژ( ویشل شوی دی او هره برخه  –)برخو یا عالقه داریو« سدونو»ادارې الندې دی. واخان په څلورو 
 -دې ده او دا څلور برخې دا دي : تر الس الن« آقسقال»
 

 سِد خندوت ۳ سِد سرحد ۱

 سِد ایشتراغ ۴ سِد سیــپنج ۲
 

 ـب په وراثت کې ده. ئې سیمې آقسقال د واخان د ناد ددا وروستنۍ برخه یوه مهال یوه مستقله امیر نشینه سیمه وه. 
کورني وړوکي ۀ کورونه ول. په واخان کې یو کور د یو ۳۰۰۰یعنی  ۶۰۰۰ شـمـېـرز کال کې د وگړو ۱۸۸۳په 

ه کوالی شو شـمـېـرې په منځ کې منځنۍ شـمـېـرې د دتنو پورې په کې وي؛ خو  ۵۰تر  ۱۲کلي په معنی ده چې له 
ته وی یوه د پام وړ برخه تیر کال بیرد دښایي اوس لږ وي ځکه ویل شوي چې  شـمـېـروگڼو. د وگړو دا  ۲۰

 سیمې ته کډه شوه.  ېیروس
 بل اټکل په الندې ډول دی : 

 

 کورونه ۶۵ سِد پنجه یا سیپنج ۳ کورونه ۱۲۲ سِد سرحد ۱

 کورونه ۶۰ سِد ایشتراغ ۴ کورونه ۸۷ سِد خندوت ۲
 

ـې په څرگند ډول له تاجیکانو متمایزې څـېـرې یا مخونه لري او په ئلري. نارینه « میان قد»واخانیان منځنۍ ونه 
وی مخونه د لمر او باد له کبله لمر وهلي دي خو طبیعتاً دوی د ښایسته نژاد وگړي د دعام ډول ډېـر ښایسته دي. 

 سترگې عام دي. « آبي»شنې  کې او په دوی دي
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هغوی چې توان ، پوستینونه او د پسونو غیر دباغت سوي پوستکي اغوندي. «2چوگا»او « 1چپکن»یو دوی د وړ
ـې برابري ئـې په خولیو قناعت کوي چې له جامو سره ئلري، لنگۍ هم ورسره تړي، خو د وگړو غټ شمـېـر 

وحشیانه او  دوی ته یو ډولدي او ۀ ټوټې ټوټې یا مندرسې دي او په خواشینۍ چې د رغونې نـ وی جامېد دوکړي. 
ـې له وړیو جوړې چپن ډوله اوږدې جامې اغوندي او هغوی چې د وسعې ئگډوډ ظاهري حالت ورکوي. ښځې 

ـې د جنس په جنس مبادلې لپاره راوړي ئتاووي. هغه اقالم چې دوی  رڅښتنان دي د مالوچو د ټوکر یوه ټوټه تر س
مخ په ودې  بولي. د چینجیو تولید د اکسوس د سیند پرغاړو« آب لبِ »ـې ئله وریښمو جوړ دستمالونه دي چې دوی 

ـیني چپکنونه د مشرانو او سردارانو لپاره د ډالۍ په توگه وړاندې کـېـږي. دغو بی وزلو غرنیو ته ئدی. دا او تز
ده او یا  د بډای توب او ثروت نښهۀ واخي لپاره د هغه رمې د هغـۀ هماغه شخ شډل او ټینگ ټوکران گټور دي. د یو

ته دا توان ورکوي چې د لوړو غرنیو درو په منځ کې ورباندې د راغلو ۀ په بل عبارت همدا ثروت دی چې د
توکي ورکوي او په دې توگه نر  ۀـد پسونو پوستکي او وړۍ ورته د هر ډول جامو اوم سختیو او آفاتو زغم وگالي.

ـې اوبي چې ئـې او نارینه ئځې وړۍ پاکوي او وریـښي دواړه د ژمیو لپاره ځانونو ته کار مومي. ښ ـېئ او ښځې
قیمتي شالونه جوړېـږي او یا لږ تر لږه  شـمـېـرجامې ورڅخه جوړې کړي. د تبت ارزښتناکه وړۍ چې ورڅخه د ک

 کیفیت وړ وي د واخان له وزو څخه تر السه کـېـږي. ۀ هغه وړۍ چې د ډېر ښـ
ربشې دي.غنم هم کرل کـېـږي خو په ډېـره لږه کچه او هغه هم تر او و ند واخان اساسي تولیدي غالت نخود، ږد

ـې حاصل ریبي. ځمکه باید ئپنجه الندې سیمې کي. د اپریل په میاشت کې دوی تخم شیندي او په جوالی کې ۀ قلعـ
ورکړل شي.  )کیمیاوي کوډ( خړوبه سي ان که په منځنۍ کچې حاصل وشي نو ځمکې ته باید په کافي اندازې سره

ۀ نـۀ ه لږه وقفه لري د نباتاتو لپاره ښـډېـراکسوس په دره کې په ټول ژمي او پسرلي کې د توند باد چلښت چې  د
 دی. 

 ینۍپنجه په ورڅـیرمو ځایونو کې یوازۀ شنې کــېـږي. د قلعـۀ له ایشتراغ پرته نور په واخان کې د میوو ونې نـ
 سپـېـدارونې چې شته د ولې او غان ونې دي حال دا چې له سرحد پورته د نښتر ونې ډېـرې دي. له خندوت کښته د 

 د گڼو ونو ځنگلونه په کلیو کې عام دي. 
ې ځای کورونه د بدخشان کورونو ته ورته دي یوازېنۍ استثناء چې ده دا ده چې د کور په مرکزي ټکي کې د د د

یوه ټوله ډډه نیسي چې ټول ۀ بخارۍ لري. دا بخارۍ د کالـ ـېئلو ـېئوی روسانو په سبک لواور بلولو پر ځای د
د هوساینې تر ټولو هوسا ځای دی. لوخی یا دود ۀ د هغـ ساده چتۀ واخي د کالـۀ ته توده هوا لـېـږي او د یوۀ کالـ

دا ۀ کې ژوند وکړئ نـۀ کالـۀ ه یودا تقریباً معمولي ده چې شپږ کورنۍ دې پ ـې تر یوې اندازې ځوروونکی دی.ئ
چې لکه د بدخشان د خلکو په شان په جال جال کورونو کې ژوند وکړي چې هغوی هم یوه یا دوې خونې لري. د 

ً په موالیي دیني فرقې پورې اړه لري چې د بمبـۀ واخان استوگن وگړي د واخیانو په نامـ ـي ئیادېـږي. دوی تقریبا
 کوي.آغان ته خپل حق العضویت ور

د ارواحو په تناسخ ایمان لري او له الهوتي دوی ټول شیعه گان دي او د امام جعفر صادق په مذهب دي. دوی 
کر دي او وایي کله چې د انسان له بدنه روح ووځي دا روح په بل بدن کې ننوځي او په دې ژوند کې نهستۍ څخه م

تور یا -وی او ځینې وایي چې دا د اسماعیله فرقې له ښو او بدو اعمالو سره نسبت لري. ) دا باور د جدل وړ ش
 تهمت دی.(

 ورښیي.ۀ یو کتاب لري خو دا کتاب هیڅ چا ته نـۀ په نامـ« کالِم پیر»نیسي. دوی د ۀ دوی روژه نـ
دیني رهبر په توگه اوړي او تل د خپل مال یو په لسمه ۀ ـی میر آغا خان ته د دوی د یوئد هغوی سترگي د بمبـ

په نامه یادوي. دوی « ماِل سرکار»ته د صدقاتو په توگه جال کوي او دوی خپله شتمني د خدای مالکیت  ۀبرخه هغـ
ـي ئیادوي. د آغا خان استوگنځای یعنی بمبـۀ نامـۀ پـ« پیر»زی دوی د د آغاخان پر استازي اطمینان لري او دا استا

وی ټول وگړي ورپورې د دو نـي ته الړ سي، ئوی له منځه بمبـد دوی د َمـکې په شان ده. که څوک د ددوی ته 
ټول ځان ورته قدسیت لري؛ دغـسې سړي ته د قوم په منځ کې د ۀ د دالس او پښې مچوي او ۀ راټولـېـږي او د هغـ

 حاجي لقب ورکول کـېـږي. 
 کیتار.  –کیتار، میرهیه  –کیتار، حسن  –کیتار، بیگ  -د واخان وگړي په څلورو قومي ډلو ویشل شوي دي : خیبر

دي؛ واخان کې فوق العاده عالي  شـمـېـرغژگاو، کورني غوایي، آسونه، وزې او پسونه دوی سره په پریمانه 
. دوی په پریمانه اندازه وړۍ هوی په کورنیو څاریو او َرمو کې دد دڅړځایونه سته د واخانیانو بنسټیزه شتمني 

ـې په بدل کې له دوی څخه آسونه، پسونه ئصادروي. د یارقند سوداگر دوی ته مالوچ او وریښم راوړي او پخوا به 
وچ  تودې اوبدل شوې وړینې جامې وړې. وریجې، مالگه او کتان کالي دوی له بدخشانه راوړي. «چوگا»او د 

ۀ د ښارگوټي په نامـۀ سته او نـۀ ـې کاَروي. په واخان کې کوم بازار نـئای توت له وردجه راوړي او د بورې پر ځ
 سیمې خلک ېد دڅه شی سته. ویل کــېـږي چې پتور ته نــېـږدې د سپینو زرو یو متروک کان دی. له قومي اړخه 

                                                           
1
  - chapkans : ـې ئ. دا یو ډول لویې جامې دي چې ډیر غټ غټ لستوڼي لري او تاتاري ښځې یو ډول لویې لویې ښځینه جامې دي

 اغوندي. ژ
2
  - chogas  یا چوغا : هغه ډول جامې دي چې د مغولو پر مهال نارینه وو اغوستلې. د ژباړې له اړخه کوالی سو ووایو چې د چپن :

 ـې د راجستان نارینه اغوندي. ژئمعنی ښندي. دا ډول جامې بابري مغولو هندوستان ته یووړلې او هلته دود سوې او اوس 
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ایراني له « ژ –هندو »په شان ده چې د  وـې لکه د نورو غرنیو تاجیکانئپه غلچه وو کې راځي او ژبنۍ لهجه 
سته چې ۀ شک نـ یادېـږي؛ خو په عام ډول په فارسي پوهـېـږي.ۀ ه ده او د واخي د ژبې په نامـبکورنۍ څخه یوه ژ

هوا ډېـره شډله او تونده ده. دلته د کال شپږ میاشتې د ځمکې پرمخ واوره پرته وي او ډېـر شدید باد چې  ځای ېد د
  ږي او له حده وتلی توند او شدید دی.یادېـږي چلـېـۀ نامـۀ د واخان د باد پـ

وی د دلري او ندرتاً له ځان سره وسله گرځوي. ۀ لري، هیڅ ډول توند الریتوب نـۀ واخیان د جنگیالیتوب غرایز نـ
وی غیر جذاب کرکتر دوی له تعرض او تیریو څخه خوندي ساتلي دي او دا ډول د دد سیمې منزوي حال او 

ـې ډېـر ئر نژاد په آرام او سوله ناک کرکتر لرونکي نژاد بدل کړی دی. خلک مصؤونیت دغه بې پروا او زړو
میلمه پال دي او په مطلق ډول مینه ناک وگړي دي چې د چا مینه ورسره راځي. دوی د سوداگرۍ او سیالني توب 

 لري او په ندرت چیرې سفر کوي. ۀ کوم څه نـ
د واخان د دفاع لپاره تر ټولو گې او اوږدې غرنۍ څوکې دي. د واخان لویدیځه پوله د پتور او اشکاشم تر منځ دن

 موقعیت د قاضي ِده او پتور تر منځ کوزنۍ یا ټیټې اوږدې غرنۍ څوکې )لرغونی یخچالي بستر( دي. ۀ ښـ
له واخانه سویل خواته تللې الرې له ارشاد خوره بهورت، غزان، شوی تخ، بروغیل، خندوت، اوچیلي یا یُست، 

ې عن، یا سد ایشتراغ کوتلونو تـېـرېـږي او د ټولو مخه د چترال سیمې ده یوازې ارشاد بلی خوا ته یکچه، کوت گز
هونزه ته ځي. د اوچیلي، کچ او کوت گز الرې په ندرت د پلي تگ الرې دي؛ پاتې نورې الرې خالصې وي او د 

د ستر پامیر له الرې ده چې په دوبي کې هغه  هآسونو د تگ لپاره عملي دي. یارقند ته دوه الرې تللې دي؛ یوه الر
وي؛ نو په ژمیو کې د سرحد او وړوکي پامیر ۀ مهال د کارولو ده چې د سرحد الره د اوبو له کبله د کارولو وړ نـ

  الرې دواړه د نورو په پرتلې مستقیمې الرې دي.
و څو پوستې اچولې دي. )ښایي سرتــېــر د لس کسیزوواخان ته په ټولو تللو الرې کې افغانانو  راپورونه وایي چې

  ـې خاصه داران وي(.ئهره پوسته 
د  کوتل نوم دی چېۀ فیټه. دا د یو ۱۶۱۵۰: لوړوالی :  ۷۴ – ۲۹،  ۳۷ – ۶ : َوخروجي : واخجیر دوان :واخجیر 

ه الره ورکوي. دمباش څخه د واخان پامیر ته یا د آِب واخان پورتنۍ درې تغسِرقول په غرنۍ لړۍ کې له پامیر تا
ـې توغدمباش ته ځي او بیا له واخجیر ئچې لومړی قیلیق کوتل راځي او الره  تـېـرېـږيله دې کوتله د هونزه الره 

څخه واخان ته ځي. ویل شوي چې دا کوتل د واورو له مهالونو پرته نورو وختونو کې آسانه کوتل دی او د بار 
  :چینایان دا کوتل په دې ډول تلفظ کوي. یر پورې د تگ راتگ وړ دوړونکو څاریو لپاره له جوالی څخه تر سپتمب

 ( 3و)وا هو چي ایره شان ک
 ۷۰ -(  ۲۲ – ۳۵، ) ۳۷ –(  ۳۰ – ۳۹: وگورئ : راغ : )واخیندو 

 ۷۴ – ۲۹،  ۳۷ – ۶: وگورئ : واخجیر :  واخ روجوی 

 ۷۰ – ۱۰،  ۳۶ – ۴۹: وگورئ : یکشي :  واخشي 
 : د شیخ علي هزاره گانو یوه قومي څانگه واله

کوتل نوم دی چې د کاوشان په ختیځ کې واقع دی. له دې ۀ : په هندوکش کې د یو ۶۸ – ۵۴،  ۳۵ – ۱۶:  ولیان
 . یغوربند سړک تـېـرېـږي او ویل کـېـږي چې د افغان اوښانو لپاره د تگ راتگ وړ د –ه د خنجانو لکوت

منځغري ۀ کورونه لري او د هغـ ۶۰دا کوتل ظاهراً دا نوم د ولیانو له کلي څخه اخلي چې د پټهانانو او هزاره گانو 
دا کلی مایله لیرې دی چې د خنجانو د کوتل له بیخه تـېـرېـږي او دا د اندراب د درې یوه برخه ده.  ۵له خولې څخه 

 ۶۸ – ۵۲،  ۳۶ – ۳۶یادېـږي : ۀ ولیان په نامـۀ د دهنـ
 ۶۸ – ۵۲،  ۳۶ – ۳۶: وگورئ : ولیان :  ولیان 

 مایله لیرې د دوانگ د سیند پر  ۴۵د فیض آباد په شمال ختیځ کې  : ۷۰ – ۱۳،  ۳۷ – ۳۶:  : ُوندیان وندیان
 کلي نوم دی. ۀ غاړه د یو

فیټه. په واخان کې د یوې تنگې درې نوم دی، دا دره دشِت میرزا  ۱۲۷۰۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۴۹،  ۳۷ – ۳: ورم 
، ۀـ، د څارویو واښۀاعلی ځای دی، اوبـ ډېـرو د کمپ وهلو لپاره سرتــېــرله دشِت لنگر څخه جال کوي. دا ځای د 

 سون لرگي هرڅه دلته پریمانه دي. 
او د لنگر تر منځ واقع دی دا ښکاریانو د تگ راتگ الره ده چې په کال کې یوازې د  د ورم کوتل چې د ویکتوریا

 ده. ۀ څو میاشتو لپاره خالصه وي او د بار وړونکو څارویو لپاره عملي نـ
مایله کوز د نهرین په  ۳: دا د یوې تنگي درې یا ناوې نوم دی چې له یارم څخه  ۶۹ – ۱۳،  ۳۵ – ۵۹:  ورچي

کورونه په کې دي. له دې  ۴۰ـې یو کلی دی چې د ابسیناره وو وگړو ئې ورننوځي. نیم مایل پورته برنۍ درې باند
 سر ته تللې ده. ۀ کالن د غرۀ د تندور درې یوه الره

: دا په بدخشان کې د یوې درې نوم دی چې د  ۷۱ – ۳۵تر  ۷۰ – ۴۷،  ۳۷ – ۱تر  ۳۶ – ۹: وردوج :  وردوچ
تر  ه پیل او په شمال کېُرباِط چهل تن هسویل لهې درې لمنه د دپه وسیلې خړوبـېـږي، کوکچې د سیند د یوې څانگې 

 ـې د بارک ولسوالۍ پیل کـېـږي. ئمایله واټن راځي(، ورالندې  ۴۰)چې  غځـېـږي، یردار پورې

                                                           
3
 - Wa Ho Chi Erh Shan K'ou 
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 4تر 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
 

تیرگیران او ُرباط چهل تن نـېـږدې دره ډېـره تنگه ده؛ خپله مخه د تیرگیران لور ته خالصوي او په دې سره د 
ـې د سیند پر ئصوفیان تر منځ ال نوره هم تنگــېـږي. دې درې کې ډېـره ښه کرهڼه شوې ده او په هر لنډ واټن کې 

ـې له ُرباط چهلتن څخه تر ُرباط ئدي. اقلیم  ېاو لوڅ ېـې ستوغئدواړو غاړو باندې کلي ودان دي. د غرونو ډډې 
څخه تر سفید « ژ -؟ ۀقاضي دۀ »شنې کـېـږي؛ خو له کزدۀ ې نـپورې ډېـر سوړ دی او دې ځای کې د میوو ون

درې پورې اقلیم تودېـږي او د میوو ونې پریمانه دي لکه توت، زردآلود، مڼې، انگور )د ټیټ کیفیت ډول( او د 
 چهارمغزو ونې. غنم په کې کرل کـېـږي همدا شان لږ وربشې هم کرل کــېـږي. په یردار او له یرداره کښته شولې

 کرل کــېـږي.
 د وردج د کلیو نومونه دا دي :

 

 کورونه کلي کورونه کلي

 ؟ بره بره ؟ کیشران/ قشران 

 ؟ کوی ؟ اوشته کان

 ؟ یلیج گیرو ۵۰ قیالتۀ د

 ۶۰ تیر گیران ۶ رباط چهلتن

 ۱۰ صوفیان ۱۲ کوبک

 -کز ِده )قاضي ِده ؟ 
 ژ(

 ۸ بشان/ باشان ۵۰

 ۴ پشه  ۴۰ سفید دره

 ۲۰ یومول ؟ غچان

 ۴ خوش پین ؟ ُرخشان

 ۸ زو ۱۰ بره بره

 ؟ یژکچه  ؟ غنیو

 ۶ قوش دره ؟ یخ شیره

 ؟ دشتک ۸ ترنگ

 ۱۸ یردار ۳۰ چکیران

 ؟ پِس باش ۳۰ شوفه چن

   ؟ اوسکان
 

له څلورو قومي جوړ  ورکان دلتهې ځای استوگن وگړي له دوه وو نژادونو څخه دي : تورکان او تاجیکان. تد د
( چوچي موگل. دوی په تورکي ژبې خبرې کوي. دوی د ۴( قولتاتای؛ )۳( چونــَـک؛ )۲( علي موگل، )۱: )دی

کې پـېـرودلي دي او دلته میشت شوي ې ځای له اوسـېـدونکو څخه ځمد ددي، دوی ۀ ونکي نـاوســېــدوردوج بومي 
ـې تاجیکان دي او په فارسي ژبې خبرې کوي. دوی له تورکانو سره خپلوي لري او تورکان له دوی ئدي. بل نژاد 

سره د ودونو له الرې خپلوي لري. په دې درې کې تورکان لم لرونکي پسونه لري او تاجیکان د اوږدو لکیو پسونه 
 جیکان آسونه ساتي.لري. دواړه تورکان او تا

 تنو پورې اټکل شوی دی.  ۱۲۰۰تر  ۱۰۰۰ شـمـېـرد دې َدرې تر یردار پورې د وگړو 
د وردوج حاکم په جرم کې ژوند وی اساسي کلی دی او دا د ارباب د استوگنې ځای دی. د دچاکیران/ چاقیران 

 کوي. 
کلي نوم دی چې د آِب پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې واقع ۀ : دا په واخان کې د یو ۷۱ – ۵۰،  ۳۶ – ۴۰:  ورگ

تنه کـېـږي. دا کلی په یو ډېـر ښایسته ځای  ۲۰۰ـې ئچې د وگړو ټول ټال شمـېـر  ستهکلي ۀ واړۀ دی. دلته څو واړ
وې ده. د ورگ سـې کرهڼه ئۍ برخه کې ډېـرپه و ونو غړوسکې یا گڼې ونې لري او سپـېـدارکې پروت دی چې د 

 کنډونو او گړنگونو کې پټه ده.  په مقابل لوري کې سیند ډېـر توند بهـېـږي او یوه تنگه دره ده چې

 ۷۱ – ۵۰،  ۳۶ – ۴۰: وگورئ : ورگ :  ورک 

 ۀ ه کې د یو: دا په هندوکش کې له ورسج تر ُرخې پورې د تللي سړک په الر ۶۹ – ۵۸،  ۳۵ – ۴۹ : ورسج
ښار گوټي نوم دی چې د تخار د والیت د ورسج د ۀ ( کې د یو۷۰ – ۲،  ۳۶ – ۱۳کوتل نوم دی. همدا شان په ) 

 عالقه دارۍ مرکز دی. 
سیند نوم دی چې د پنجې د سیند په کیڼې غاړې کې له بار پنجې لږ ۀ : دا د یو ۷۱ – ۲۷،  ۳۷ – ۳۳: واشروا 

د کښته بهـېـږي. لږ پاس بدخشان ته یوه الره تللې ده چې په دوبي کې د غرزبین د کوتل له الرې کاَرول کـېـږي. 
ټاپوگان یا ۀ واړۀ واړ ـېئ ږي چې په منځونو کېکانالونو ویشل کـېـ ۷ې سیند خولې ته نـېـږدې، په خپله دا سیند په د

ـې تر ئوی په منځ کې پینځم یا شپږم کانال د دجزایر دي او څه دباندې نیم مایل په واټن له یو بله جال کـېـږي او 
  ډېـر گران کار دی.ورڅخه د اوبو د توند بهیر له کبله پورې اوښتل  چېټولو ډېـر ژور دی 
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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
 

وړوکي کلي ۀ فیټه. د آِب واخان د سیند په ښۍ غاړه کې د یو ۹۵۰۰: لوړوالی :  ۷۲ – ۴۷،  ۳۶ – ۵۹:  وزیت
 مایله پورته دی.  ۱۲ څخه پنجهۀ نوم دی چې له قلعـ

 کلي نوم دی. ۀ کورنیو پورې د یو ۲۰تر  ۱۵: په منجانو کې له  ۷۰ – ۵۳،  ۳۵ – ۵۵ :ویلو 
 ۷۰ – ۱۳،  ۳۷ – ۳۶ :وگورئ : واندیان وندیان

ویجاړ کړی دی؛ دا  او کوچني کلي نوم دی چې کافرانو ورانۀ : په منجانو کې د یو ۷۱ – ۱۵،  ۳۶ – ۲:  ولف
مایله ورڅخه لیرې  ۲چې  و له خواخلک د ـې د میان شهرئاو ځمکه  کلی د کرهڼې لپاره فوق العاده عالي ځمکه لري

 کرل کــېـږي.  يد
تـېـرېـږي. دا  همنځله  «5میان شهرود اپسای»وتل نوم دی چې د کۀ په هندوکش کې د یو (4د ولف کوتل )الیاس غر

پورې د یوې ورځې  «احمد دیوانه»ولف څخه تر له دی. ۀ کوتل د ولف له کرهڼـېـزې ځمکې دومره ډېـر لـېـرې نـ
ه چې سپاه ساالر جوړ کړي. دا ډېر لوړ کوتل دی. په دوبي کې آسونه ورڅخه پد کوتل سړک الر ده. په پام کې ده 

 سختۍ تـېـرېـدالی سي. 
  ۷۳ – ۴۹،  ۳۷ – ۳:  ُورم

 ۷۱ – ۳۰،  ۳۷ – ۲۸:  : وگورئ : ویر وایر  
کلي نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۸: د یغردا د سیند پرغاړه د مدرسې د ختیځ په  ۷۱ – ۱۷،  ۳۷ – ۴: یاسج :  یا اسیج

مایلۍ کې دی او  ۲۸دی. افغان گزیتر یا مجلې یو کلی ثبت کړی دی چې یاسیج نومـېـږي چې د خیر آباد د ختیځ په 
 کې واقع دی.  ۷۱ – ۱۵،  ۳۷ – ۵۹په 

: د فیض آباد د شمال په نـېـږدې چم گاونډ کې د یوې  ۷۰ –(  ۱۶ – ۳۷، ) ۳۷ –( ۱۰ – ۲۲) : هفتل:  یفتل
ـې تاجیکان دي. له هفتِل باال څخه د ئه او په وگړو ډکه سیمه ده. خلک خـېـزدا یوه غرنۍ، حاصل ولسوالۍ نوم دی.

 ه د تللو دوبنۍ الره ده. خواجه پرواز تر کوتل پورې د راغ او شیوې تر منځ یوه الره تللې ده. دا الره بار پنجې ت
 په الندې ډول اټکل شوی دی :  شـمـېـرې ولسوالۍ د وگړو د د

 

 شـمـېـروگړ  کورونه شـمـېـرد کلیو  سیمې

 ۱۰۳۰۰ ۲۰۶۰ ۱۳۰ هفتِل باال

 ۷۰۰۰ ۱۴۰۰ ۹۳ ـین ئهفتِل پا
 

 مبالغه سوې ده شـمـېـرپه ډاډ ویالی سو چې په ډې اټکل کې په غټ 
 

: دا په غران کې له انداج څخه د بدخشان د سرغیالن تر درې پورې  ۷۱ – ۲۴،  ۳۶ – ۵۹: یاغرد :  یاغوردا
کوتل نوم دی. دا کوتل د نوامبر د میاشتې له پای د مې تر میاشتې پورې بند وي. دا الره یوه سخته ۀ الرې کې د یو

مایلۍ کې  ۴۰کوتل د خیرآباد د ختیځ په  داالره ده چې ډېـرې لوړې ژورې، اوترایي گانې او چړایي گانې لري. 
 .دی

 ۶۸ - ۵۱،  ۳۵ – ۴۰: وگورئ : کوِن گاو :  یکه بنده 
په بامیانو کورونه په کې استوگن دي.  ۴۰کلي نوم دی چې د گرهي هزاره گانو ۀ : دا په خنجانو کې د یو یکاولنگ

 یوه ولسوالۍ هم سته. ۀ نامـۀ کې په همدغـ
آسانه کوتل نوم دی چې د اوښانو د تگ لپاره عملي دی او د شرشرک ۀ : دا د یو ۶۸ – ۳۱،  ۳۶ – ۱۰:  یکه بُته

 د درې په سر کې واقع دی. 
له لویدیځ لورې د ولیانو په منځغري کې بهیږي. له  خوړ نوم دی چېۀ : دا د یو ۶۸ – ۵۰،  ۳۵ – ۲۵: یخک 
 منځغري ورځي. ـې یوه الره تللې ده او یو کوتل هم سته چې د کورو په ئپاسه 

خوړ یا تنگې ناوې نوم دی چې له شماله د نهرین پر درې ۀ : دا د یو ۶۹ – ۱۲،  ۳۵ – ۵۴: یخ پج :  یخ پی
دا دره په  -په کې دېـره دي  –کورونه  ۲۰د چینکي وزبیکانو  – چې راکوزېـږي. د خواجه خضر له کلي پورته

ـې د یک پج په نومونو ئجان او بله نـې د دره سُ ئڅانگه دوه وو برخو ویشل کـېـږي او دوه منځغري جوړوي. ښۍ 
سنجان له پاسه خنجانو ته یوه الره تللې ده چې د اوښانو د تگ لپاره ښه الره ده. ویل کـېـږي یو ۀ یادېـږي. د در

 ژ( په دغه الره له خپل ځواک سره تـېـر سوی دی، خو راپورونه وایي چې په -ژ( عبدالرحمن )خان  -وخت )امیر 
لږ دي. د منځغري له پاسه غر د  ډېـربیخي ډېـرې لږ دي، له دې کبله په دې الره کې لرگي هم ۀ دې الره کې اوبـ

 ي. ېــږیادېـږي. د َخشکه د کوتل له الرې الره له دې الرې په تقاطع تـېـرۀ ُسنجان په نامــۀ کو
کورونه په کې استوگن دي. له دې درې  ۱۲ وړوکي کلي نوم دی چې د ایشانانوۀ بُز دره د یخ پج په درې کې د یو

ژ( تللی دی خو ویل کـېـږي  –مایله پورته د یخ پج د اوبو چینه ده. له بز درې څخه اندراب ته یو سړک )الره  ۴

                                                           
4
 - Alias Nghar 

5
 - Mian Shahrud Apsai 
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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 

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

ۀ مایلو کې هیڅ اوبـ ۱۲مایله الره ده، په دغو  ۱۲سخته الره ده. د یخ پج د اوبو له چینې څخه تر کوتِل ُمرغ پورې 
 هم د استوگنې کوم ځای لیدل کــېـږي. ۀ و نــسته اۀ نـ

 داسې ښکاري چې دا الره د یخ پج یا قصاب له کوتله تـېـرېـږي. 
  ۶۹ – ۱۲،  ۳۵ – ۵۴: وگورئ : یخ پج :  یخ پی

د پِرُسن له درې د کوتل نوم دی چې ۀ : د کمربیده د کوتل شمال ختیځ ته د یو ۷۰ – ۵۲،  ۳۵ – ۳۹ :یخســِـر غار
او یوازې په دوبي کې د لنډ ۀ له پلوه کاَرول کـېـد او لوټمارانو ر درې پورې الره ورکوي. دا کوتل د غلومنجانو ت

 وخت لپاره خالص وي. 
: دا د یوې درې نوم دی چې له شماله د سویل پر لور پرته ده او د َمشــَـد د کوتل  ۷۰ – ۱۰،  ۳۶ – ۴۹واخشي : 

نوم په همدغـې درې کې یو کلی هم ۀ . په درې کې روان سیند یو پُل لري. همدا شان په همدغـهپه ختیځ کې واقع د
 سته. 
کلي ۀ او د پنجه د سیندونو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې د یو « 6راونجاب» : د  ۷۰ – ۱۵،  ۳۷ – ۳۷ :یالور 

 نوم دی. 
سیمې کې له شمال لویدیځ  «7ورځو -َور»په : دا د یوې وړوکي درې نوم دی چې  ۷۰ – ۳۲،  ۳۶ – ۱۴ : یاماک

په دې درې کې ځو کوچني کوچني کلي دي او د درې ټیټـنـی پای په  لورې د انجمن له درې سره یو ځای کـېـږي.
 . يد يـې د ولې په ونو پوښلئاو ډېـر ډک گڼو ونو 

ـې ئ شـمـېـرغوري کې ژوند کوي او ۀ دا د تاجیکانو یوه څانگه ده چې په دهـنـ : ۶۸ – ۲۹،  ۳۵ – ۵۴ : یامچي
مایلۍ  ۲د ُرستاق د شمال په ۀ نامـۀ ُجنگان په گاونډ کې واقع دی. په همدغـۀ دا کلی د چشمـکورنۍ ژوند کوي.  ۸۰

 کې یو بل ځای هم سته. 
 

 نور بیا
 : وادي یامگان یمگان
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