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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه یمهرد
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 
 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 

 استوگن وگړي

لوړ دی. دا تاجیکي نژاد ښایي  شـمـېـرـې د تاجیکانو ئد لوی بدخشان وگړي تاجیکان او تورکان دي چې په منځ کې 
اصلي نسب څخه وي. د هغوی مخونه په مشخص ډول د آریایي نژاد دي. نژاد له  د د اکسوس په َدرې کې د آریایي

 ـې پتمنې دي. ئـې ښایسته خو هوا ځپلې او فزیکي جـُـثـې ئ، د مخ رنگونه ۀـې ښـئشکلونه 
له مخې توپیر لري چې د مغولو د وینې هډوکو  لوړو تورکان د خپلو څلور کونجه اننگو یا د جمجمې د څلور کونجه

 د پښت د نښې څرگندویه ده. 
 د قطغن تقریباً اکثریت استوگن وگړي وزبیکان دي.
 شـمـېـرز کال کې د بدخشان د پښتـنو او پښـتو ژبو وگړو ۱۹۱۴د غوري او بغالن اکثریت وگړي غلجي دي. په 

منابعو د معلوماتو له  شـمـېـرپه ډېـرېـدو دی. د یو ـې کال په کال مخ ئ شـمـېـرکورنۍ اټکل شوی وو خو  ۲۳۰۰
باور دا دی چې دا وگړي په دغو وروستیو کې کورنۍ دی.  ۲۲۰۰ شـمـېـرمخې یوازې د غوري افغانانو یا غلجیو 

د سلطنت له پیله. دغه سیمې پخوا خالصه وزبیک « ژ–خان »شیرعلی « ژ–امیر »یعنې د  -دلته کډه شوي دي
ـې دا وو چې دا سیمه ئ، دلیل ، خو د دولت په بشپړې منظورۍ غلجیو، وزبیکان په تدریج وایستلاستوگنه سیمې وي

چې د بدخشان او تورکستان تر منځ الره او مرتفع سیمه ده نو د خپل اهمیت له مخې اړینه وگڼل شوه چې د لږ او 
 و مخالفو وگړو الس ته دې پریښـنـودل شي. ډېـر

او هزاره گان وگړي ژوند کوي حال دا چې په اندارب او خنجانو کې تاجیکان « ژ-ۀ ـپښتان»په دوشي کې افغانان 
 او هزاره گان تقریباً په مساوي تناسب ژوند کوي.

 

 هشـمـېـراټکلیزه ز کال د وگړو ۱۹۱۴
 

ې سیمې یوه د دکې د چین د سرحد تر حد پورې سیمه یوه پراخه سیمه ده؛ خو « مرغابي»د لویدیځ او په  د قطغن
لږ  شـمـېـرده، له دې کبله په دې ټوله سیمه کې د استوگنو وگړو ۀ ستره برخه چې غرنۍ سیمه ده د استوگنې وړ نـ
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ورته په  شـمـېـروگړو څخه پورته واوړي، حتی که بیا هم غټ اټکلیز  ۲۰۰۰۰۰دی او نه شي کـېـدای ټول ټال له 
 شي رسـېـدالی:ۀ ې پورې نـــرشـمـېپام کې ونیسو بیا هم ښایي تر یادې شوې 

 

 ۸۰۰۰۰ لوی بدخشان د اټکل له مخې

 ۱۴۰۰۰ علیا اکسوس او وزبیک د اټکل له مخې

 ۱۲۰۰۰۰تر  ۱۰۰۰۰۰له  1قطغن
 

« 2فیرینج»هم راځي چې په غوري، بغالن،  شـمـېـرکی ود ټولنو یو وړ« پښتـنو»و کې د افغان شـمـېـرپه پورتنیو 
 او اشکاشم کې میشت دي.

ز کال کې له هغو ولسوالیو او سیمو څخه چې ۱۸۸۶د افغان سرحد د کمیسیون د جاسوسۍ ډلو وکوالی شول په 
 په الندې ډول راټول کړي : شـمـېـرغو سیمو د وگړو د ددوی تیر شوي دي 

 
 ۲۰۰۰۰ غوري
 ۳۰۰۰ دوشي

 ۱۲۰۰۰ اندارب او خنجان
 ۸۰۰۰ نهرین
 ۶۵۰۰ بغالن
 ۴۹۵۰۰ شـمـېـرټول 

 

چې که خوست او د بنگي د سیند د څانگو او خوړونو ټولې درې په کې  لپاره په خپله د قطغن د وگړو شـمـېـردا 
  وي.  ۀ نـ شـمـېـرله اټکل پورته  او دا به موږ تهراکوي په الس وگړي  ۶۰۰۰۰تر  ۵۰۰۰۰ له موږ تهراگډې کړو 

نو مؤلف غوره گڼې ورته وکتل شي رتله ییز ډول په پ ښودل شي اود یو بل څنگ ته کښـې ېشـمـېـر اټکلیزې که دا
 ې ومني:شـمـېـرچې الندنۍ 

 

 وگړي سیمې
 

 ۱۰۰۰۰ ان، زیباک، اشکاشم او غــَـرانشواخان، شغنان او رو
 ۱۲۰۰۰۰ د رستاق په گډون ټول بدخشان

 ۶۰۰۰۰ ټول قطغن
 ۵۰۰۰۰ غوري، دوشي اندارب، نهرین او بغالن

 ۲۴۰۰۰۰ شـمـېـرټول 
 

ـې ښارگوټي بولو د بدخشان په دارالحکومه کې په سختۍ لیدل کــېـږي. یوازیني څو ځایونه چې ئهغه څه چې موږ 
ـې ښارگوټو ته ورته ځایونه بلالی شو دا دي : د لوی بدخشان مرکز فیض آباد؛ د والیت مرکز خان آباد؛ ئموږ 

ي په دې والیت کې دا تر ټولو لوی سوداگریز حضرت امام چې د خپل تقدیس له پلوه د پام وړ دی؛ ُرستاق، ښای
شي په پام کې  کـېـدایـې دیوالونه راتاو دي؛ کندز، ئمرکز وي؛ چاِه آب یو وړوکی ښارگوټي چې څلور خواته 

 .3ونیسو خو اوس کنډواله دی او تقریباً متروکه دی
ن، غلجي، تورکمن، وزبیک او ې سیمې وگړي په تابعیت افغانان دي او په قومیت تاجیکان، پامیري تاجیکاد د

ویشت زره او یو سلو پینځه ۀ دوه میلیونه اوو» ۲۰۲۷۱۴۵ه شـمـېـرې سیمې د وگړو مجموعي د دقرغیزیان دي. 
 چې په الندې ډول په څولو والیتونو کې ویشل شوي دي : هد« څلویښت تنه
)وگورئ دویم جدول( د بدخشان  ۵۰۶۶۳۶او تخار : ۴۱۵۵۸۲، کندز :۷۵۱۸۲۰، بغالن:۳۵۳۱۰۷بدخشان : 

له اړخه عمدتاً په دغو سیمو کې استوگن دي :  د کوِه سفید خرس په ډډو کې د قوِل شیوه او  شـمـېـرغلجي د لوړ 
دریای شیوه تر منځ سیمو کې. د هغوی د ژوندون د اقتصاد بنسټیزه برخه د څاوریو ساتنه او روزنه )مالداري( ده. 

  نور پښتانه قومونه په تالقانو، کندز، بغالن او تخار کې متمرکز دي. دوی او

                                                           
اکسوس ددې غاړې ددرواز د برخې په بدل کې روسیې ته ورکړل شوه نو ز کال کې د ۱۸۹۵له اکسوس پورته د بلې غاړې برخه په  -  1

والیت د وگړو مجموعي شمیر ښایي له ۀ شمیر کې باید یو کسر او تفریق په پام کې ونیول شي نو په دې حساب ددغـۀ ځکه دلته په دغـ
 وگړو څخه پورته واوړي. ۲۶۰۰۰نیږدې 

2
 - Firinj 

3
څخه راغلی دی او د زړې برجورې کال یا مورچل په معنی دی. دا سیمه اوس یوه کرهنیزه سیمه ده چې  «کــُـهن ِدژ»د کندز نوم له  -  

 مخ په ودې صنعتي کار هم په کې دوام لري
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ماهره صنعتگر او سوداگر هم دي. تاجیکان په دوه وو  ـېئ تاجیکان اساساً استوگن بزگر خلک دي خو تر څنگ
کوي او بله  له تاجیکان چې د افغانستان په شمال ختیځو دښتو او َدرو کې ژوندعمده ډلو باندې ویشل کـېـږي : هغه ډ

 ـې پامیري یا غرني تاجیکان دي چې د واخان په دهلیز کې تفوق لري.ئډله 
 

 
دي.  ۀوار ۀنژاده قومونه لکه وزبیکان او تورکمنان د کندز، تخار او بغالن په برخو برخو ځایونو کې خوارتورک 

لیانی ریښې څخه دي عمدتاً په شمال ختیځ واخان کې میشت دي. هغوی کډوال یا مغو –قیرغیزیان چې له تورکو 
کوچیان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په نورو قومي ډلو کې هزاره گان او د پښتـنـو د قومونو کورنۍ چې په 

 تیرو دوه وو سوو کالو کې دې سیمې ته راغلي دي. 
یا په پښتو او یا په دري ژبو خبرې کوي، افغان عالم ډاکټر الف. گ. روان فرهادي چې د  يغانستان کې وگړپه اف

 مطالعات کوي هم تأریخ کې پهد آسیایي ژبو  او ـیس دیئکې د سیاسي چارو ر وزارتافغانستان د باندنیو چارو په 
هغه ژبې چې په افغانستان کې خلک ورباندې  د هر شي پیل او پای دلته دی" –وایي چې دا هـېـواد " جنت دی 

ایراني  –ایندو  شـمـېـرمغولیاني، سامي او دراویدي ژبو عمده ډلې دي. یو  -آریایي، تورکو –خبرې کوي د ایندو 
اشکاشمي چې خلک ورباندې د افغانستان له سیاسي حدودو دباندې  –ژبې هم سته لکه :پراچي، مونجي او سنگلیچي 

 ( ۱۲۴ -  ۱۲۱ز ۱۹۷۰کوي. )کابل ټایمز، کلنۍ،  ۀنـخبرې 
 اداره

 

ناشوني ده چې د اطمینان په یوې اندازې سره ووایو چې په والیت کې ملکي اداره تنظیم شوې او ولسوالۍ دې په 
دقیق ویش سره په څو اداري واحدونو ویشل شوی والیت وي. خو له دې سره سره داسې ښکاري چې د بدخشان د 

ـب ئي چې ناېــږلــته چې د افغان رسمي مأمورینو په وسیله کنتروستقسیمات  متبوعهزي اقتدار الندې ي تر مرکوال
 بلل کـېـږي.

 

 ز کال کې اداري تقسیمات تر یوې کچې په الندې ډول ول.۱۸۸۶په 
 

 تر کنترول الندې وو.« بیگ»ز کال کې د تالقانو د ۱۸۸۶، په د خان آباد په استثناء:  قطغن
 ـې مسؤولیت درلود.ئ: د حاکم تر کنترول الندې چې خان آباد ته  خنجان، دوشي اندارب،

ته مسؤول  دــب او یا حاکم تر کنترول الندې خو ټول خان آبائ: ښایي د نا غوري، بغالن، نهرین، خوست، فرخار
 دي.

 ان کې رانغاړياو همدا شان په خپله ُرستاق په ځ« 5پسه کو»او « 4داونگ»: چې ظاهراً چاِه آب، ُرستاق
                                                           

4
 - Daung 

5
 - Pasaku 
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 شته.ۀ څرگند معلومات نـد ادارې په هکله داسې  ولسوالیوغو د د – راغ(، ښیوه) شیوه
 ـب تر الس الندې وې او یا هم ديئ: دا درې واړه د زیباک د نا زیباک، اشکاشم، غران

 او نور« 7سرغیالن»، «6داریم»: چې په ځان کې نورې ولسوالۍ رانغاړي لکه  فیض آباد
 . کال اداري حوزوي ویش د بدخشان، بغالن، کندز او تخار په الفباء ترتیب شوي نومونه وگورئز ۱۹۷۰د 
 

دی. پخوا دا د سیمه ییز خان یا میر په ولکه کې  اداري سیستم والیت اداري سیستم د افغانستان ې ټولد داوسمهال 
قواعد ول چې همیشه پالل کـېـدل. د ز سیمه ییز دودی شـمـېـرـې یو ئول، خو پر ځای ۀ وو. هلته عدلي محاکم نـ

نو اړ وو چې د ۀ جریمه وه، که څوک د جریمې په ورکړه کې پاتې راتـبیلگې په توگه په واخان کې، دلته د افغانانو 
. که چا د بل چا ملکیت یا دارایي غال کوله نو ړيی یا لور د مریي یا مینځې په توگه ورکومقتول کورنۍ ته یو ز

 ې د غال شوي مال څلور چنده تاوان د مال څښتن ته ورکړي. غل مجبوره وو چ
 

 الندې په جال برخه کې راغلې ده.ۀ والیت تر نامـۀ د مالیاتي سیستم شرحه د همدغـ بدخشان لوی د
 

په  ېیمال ه دبرخ ۱/۵تر  ۱/۳وگړو غواړي چې د ځمکې څښتن دې د خالصه تولید  خپلو افغان مالیاتي سیستم له
غیر مستقیم مالیات ایښودل شوي چې امیر ته هم ۀ ورکړي او پر غیر افغان رعایاو باندې د سرانه عاید په نامـ توگه

تبادالتو باندې ایښودل شوې او سوداگر باید د قافلو  ـې ورکړي. داسې ښکاري چې د بازار مالیه پر ټولو پلورنو یائ
دا ډول وضع ظاهراً د میرانو او وزبیکانو د  ېیي. د مالړپر الرو باندې په بیالبیلو ځایونو کې حق العبور ورک

سیستم هم شته « االغ»او « بیگار»ې تر څنگ د د دد وضعې په پرتلې پر عامو خلکو باندې درنده پریوزي.  مالیې
 . يد برابرول ترانسپورت د وړیاـې دولتي مقاصدو ته ئچې موخه 

نورو باندې ډېـر مالیات وضع کوي په دې ډول  پر انو په پرتلېدلیل د دې چې ولې افغان دولت د وزبیکو جاگیردار
وی په نقدینه اعتباراتو کې ده. ظاهراً جاگیر دار په کلني ډول د دویل شوي چې د ټول هـېـواد اداري او دفاعي اداره 

د  آیا دا آسونه؛ خو پوښتنه دا ده چې یا دولت ته د خراج په ډول ورکوي« 8تارتق»ه د شـمـېـرد آسونو یوه مشخصه 
 خو تر افغان کنترول الندې دي دوی سره له دې چېله بلې خوا ده. ۀ پوځ لپاره کارول کـېـږي یا نه، څرگنده نــ

دا کـېـږي چې د افغان قانون د غوښتنو له  خاصه نتیجهوزبیکان د محرومیت له بدترینه ډولونو سره مخامخ دي. 
 له« میرانو»دې چې تاجیکان په گډه له وزبیکانو سره د  له ځي؛ سرهمخې د مالیاتو درنده برخه پر تاجیکانو را

له  مالیېدوی د درندې ولی چې  ويۀ تعجب خبره نـ به دغافلگیریو څخه ژغورل کـېـږي خو بیا هم دا فصلي 
ً کله چې گوري  څخه ورکړې وی د چم گاوند گاونډۍ ټولنې تر دوی ډېره سپکه مالیه د دشکایت لري خصوصا

 ورکوي. 
 

 سرچینې
کموالی د بدخشان  شـمـېـردا سیمه په عام ډول غرنۍ سیمه ده، په هموارو او د کرهنې وړ سیمو کې د وگړو د 

والیت اړولی چې حتی د کوچینو وگړنیزو ټولنو لپاره د متناسبو اړتیاوو د برابرولو او پوره ۀ والیت په داسې یو
د خپل  ي په کافي اندازې غـَـلېساوسي. د غرنیو لمنو ولسوالۍ په ندرت کوالی ۀ کولو  لپاره د اعتماد وړ سیمه نـ

دا چې د قطغن سیمې مجبورې دي چې په بخارا کې له کوالب څخه خپل محدود مصرف لپاره تولید کړي حال 
ي علوفه جات، تیل او غوښه ده او دا ځکه چې د سیوازینو تأمیناتو چې حساب کـېـدای پر غالت را وارد کړي. 

 څري.  دغو سیمو په څړځایونو کې د پسونو او نورو څـارویو پریمانه َرمې
او  کـېـږيد آسانو او ټټوگانو نسل اخیستلو او روزلو ته ډېـره پاملرنه  ته په پاملرنېت د یا ترانسپورېــږلــد راېــږلــ

دوی د  دا ځکه چې د قطغن، بدخشان او واخان دا څاروي له الهوره نیولې تر منځنۍ آسیا پورې خورا شهرت لري.
ي. ظاهراً بگۍ د وړوکیو ه دشـمـېـربې  هم تر ډېرې اندازېۀ کچرې او خر وړونکي څاروي دي. ستاینې وړ بار

غو د دوي او د سیمې ټول ترافیک د بار وړونکو څارویو په مرسته تر سره کــېـږي، سکښتیو په شان دلته لیدل 
 ي.سپه آسانه ترالسه کـېـدای  شـمـېـرډېر څارویو 

ولسولیو تر سر لیک اړوند ال بشپړ معلومات د " بدخشان" او د والیت د لویو لویو سیمو او  -د تأمیناتو او اقتصاد
 الندې راغلي دي.

 کلیزه/ جنتري
الندې د بدخشان کلیزه ښودل شوې ده، څرگنده ده چې په ټولو تحریري اړیکو کې معمولي اسالمي جنتري کارول 

 کـېـږي. 
 

 ۳۰ میزان تله ۳۱ حمل وری
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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
 

 ۳۰ عقرب لړم ۳۱ ثور غویی

 ۲۹ قوس لیندۍ ۳۲ جوزا غبرگولی

 ۲۹ جدی مرغومی ۳۱ سرطان چنگاښ

 ۳۰ دلو سلواغه ۳۱ اسد زمری

 ۳۰ حوت کب ۳۱ سنبله وږی
 

یوازې په بدخشان بلکه په ۀ څارویو په نومونو یادېـږي نـ -ژویو ـې دئ د دولسو کالو معمولي دوران، چې هر یو
 د څارویو یادېـږي.ۀ په نامـ« 9موچور ترکیه»لو دا ډول میتود د شـمـېـرټول افغانستان کې کاَرول کـېـږي. د 

نومونه دا دي : موږک، وزه، پړانگ، سوی/خرگوش، مار، آس، پسه، زمری، چرگ، سپی او خوک. په تورکي 
 ـې په الندې نومونو یادوي :ئژبې کې 

 

 Bechi ail بیچي ایل Loi ail لوی ایل Shajqan ail or yel ییل شجیقان ایل یا

 Takha kui ail کوی ایل تخه Ailan ail ایلن ایل Udi ail اودي ایل

 Ait ail ایت ایل Yunat ail یونت ایل Pars ail پارس ایل

 Tunguz ail تون گوز ایل Qui ail قوی ایل Toshqan ail توشقان ایل

 

د  کال.« آس»ز کال د ۱۹۰۶کال وو؛ او « مار»ز کال د ۱۸۸۱له پیله شروع کـېـږي؛ « نو روز»محاسبه د دا 
 .نومونه اوس مهال په افغانستان کې د لمریز کال پر بنسټ کاَرول کـېـږيمیاشتو لپاره نجومي 

 

 :پیسې
« زرۀ سر»د شمال د والیتونو له الرې تـېـږېـږي. روسي طال ېټول ي پیسېاو روس ي، افغانهنديد پیسو په هکله : 

ټول افغانستان یوازینۍ ز کال راوروسته په ۱۹۷۰له دي.  ېي ټوټې( په لوی بدخشان کې ډېـرې مشهورلروبۀ )پینځـ
 . ديسې افغانۍ د چلند وړ پی

 وسلې او جنگي ابزار
 

د افغان له سیطرې مخکې په بدخشان کې یوازینی پوځي ځواک له ندیمانو او ساتونکو څخه جوړ وو چې د خپلو 
ـوډالي ملیشیاوې هم وي چې د خپلو اربابانو له پلوه به ئیا فـ« ولسي فوج»ته تابع ول. همداشان   ومیرانو اوامر
پرته « تلوار»ـې فتیله اي توپکو او په سیمه کې له جوړو شویو تورو ئخو یو له دوی څخه هم له ابتدا احضارېـدل

ۀ ډاروونکي دي. زوړ ولسي فوج نور شتون نـشوویالی چې هغوی ډېـر سهمناکه او ۀ درلوده، دا نـۀ بله ښه وسله نـ
 لري.ۀ لو اجازه نـودېــږلــلري ځکه بدخشیان د وسلو د 

ام ډول د گوریالیي جگړو بڼه لري، او په بدخشان کې جگړه کول د سیمې د غرني طبیعت او جوړښت په دلیل په ع
ۀ م بدلون کوي. جنگي کالگانې نـد غرونو په تنگیو د جگړې پر مهال د ځانگړو موقعیتونو لپاره جنگي بڼه ه

دومره پیاوړي دي. دا کالگانې معمولي افغان ډوله کالگانې دي چې له پخو خټو او وړو ۀ چنداني ډېـرې دي او نـ
 ـې څلورڅنډیز یا مربعي برجونه دي.ئډبرو جوړې دي او په کونجونو کې 

 
 نوربیا

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال
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