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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 

 
 ۰۱/۰۹/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه دیرشمه
 

 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
 

ـې ئ: یمگان د بدخشان یوه ولسوالۍ ده چې د کوکچې سیند  ۷۰ – ۴۷،  ۳۶ – ۴۷: وادي یامگان :  یمگان
د یمگان دره د بدخشان د  یادېـږي.ۀ خړوبوي. دا دره د سِر سنگ له کلي کښته د جرم تر کلي پورې د یمگان په نامـ

چې د خپلو بڼونو په لرلو  او حضرت سعید ديې ولسوالۍ اساسي کلي جرم د دوالیت تر ټولو بډایه ولسوالي ده. 
وریجي او غنم دي؛ وربشې هم دلته کرل کـېـږي. د دې درې  ،ې ولسوالۍ اساسي تولیدي غالتد دشهرت لري. 

ته. سې موالییان هم په کې شـمـېـراستوگن وگړي تاجیکان دي چې په فارسي خبرې کوي او سني مسلمانان دي. یو 
اوسـېـږي؛ دا حاکم د یمگان د ادارې تر څنگ د وردوج او بارک ولسوالۍ هم اداره په جرم کې  د یمگان حاکم

 کوي. 
 

 الندې د یمگان د ولسوالۍ د کلیو نومونه او د کورونو شمـېـر وړاندې کــېـږي : 

 شـمـېـرد کورونو  د کلیو نومونه شـمـېـرد کورونو  د کلیو نومونه

 ۳۰ سج چن  سپي جیمي

 ۴۰ فرغامیرو  گیار

یا شاه  حضرت سعید
 ناصر پیر

 ۴۰ ایسکن ۷۵

 ۳۰ فیرگ آمو ۴۰ کالن زار

 ۳۰ غرمای  ۲۰ سِر ِسل

 

  ۀ مایلۍ کې د یو ۱۸: د تگ آِب میان شهر پر غاړه د ورسج د سویل په  ۷۰ – ۱،  ۳۶ – ۱: ین گـې :ینگي ـ
 کلي نوم دی. 

 
هم یادېـږي، دا د اکسوس د سیند پر کیڼې ۀ : د جان کال په نامـ ۶۹ – ۳۶،  ۳۷ – ۲۸: ینگي قال :  ینگي قلعه

کلي نوم دی. دلته له اکسوس ۀ ، له اکسوس سره د ُرستاق د سیند د یوځای کـېـدنې د سویل په ټکې کې د یوغاړې
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اد تر منځ د سیند د غاړې په مقابل کې کلي او د صیۀ څخه پورې غاړه په پښو د اوښتلو ځای دی؛ دا ځای د همدغـ
 لوري واقع دی. 

یوه ستونزه راپورته سوه چې د غټي  باندېکانال  رځای کې د اکسوس د اوبو پۀ په همدغـ ز کال کې۱۹۰۵په 
کال د فبرورۍ په میاشت کې د بدخشان والي امیر ته راپور ورکړ ۀ سرحدي ستونزې المل کـېـدای سوای. د همدغـ

ـې د افغان خواته ئبهـېـږي چې یو کانال ۀ اوبـسیند په دوه وو کانالونو کې  د لعې په ټکي کې د اکسوسچې د ینگي ق
سیمې  «یاریم تپې»پخوا لوی کانال وو خو د رپورت له همدغې نیټې څو کاله مخکې د سیند د اساسي بهیر د  ی اود

بهـېـږي او د افغان خوا کانال وچیدلو ته ته نـېـږي منحرف سوی دی او دا اساسي بهیر اوس د روسانو خوا ته 
 نـېـږدې سوی دی. 

وی وه، خو اوس د سیند غیر طبیعی حالت په ځانگړې توگه د افغان د دروسان ال تر اوسه مدعي دي چې دا جزیره 
و په ملتیا د سیند د اوبو د اساسي بهیر هاغه بلې غاړې له سرتــېــرغاړې ته په راپـېـښـېـدلو سره دوی خپل اتباع د 

  ـې هلته وڅري.ئي چې څاروي ېــږلــڅارویو سره 
ز کال کې ول دوام وکړي ۱۹۰۵ظاهراً دا ستونزه ال تر اوسه پر خپل ځای پاتې ده او که شرایط هماغسې په 

او دا امکان به تر السه کړي چې د سیند د  روسان به ځانته د سیند په کیڼې غاړې کې د پښو ایښودلو ځای ومومي
 وغواړي پُل جوړ کړي. همدا شان وگورئ : جان کالۀ ـې چې زړئهر کله  کانال له پاسه

درقد د جزیرې پر سره د  ز کال د دسمبر په میاشت کې یوه بله پیښه رامنځته سوه چې د اورتاتُغای یا۱۹۲۵د 
 ندل سوه. پـېـژپه رسمیت وۀ رې په نامـستونزه وه. په پای کې دا جزیره د افغان جزی

فیټه. دا په بدخشان کې د تِشکان په درې کې د  ۶۶۰۰:  : لوړوالی۷۰ –(  ۱۵ – ۱۹، )۳۶ –(  ۴۹ – ۵۰: ) یاول
ۀ کلي نوم دی. دا دره دلته زښته ډېـره سړه او دېـر توند باد لري؛ د غرونو په ډډو کې پټه پټه د کروندې واړۀ یو

په خوار او رنگ هم څو دانې د توت ونې چې لري هغه  یو کــېـږي اوۀ شنـۀ ي دلته نـلبیا او باقپټي دي. لوۀ واړ
ـې ئونې شته چې کینولو  والوتې بڼې کې دي. خو چهارمغزو ښه وده کړې ده او څو ډوله مندک لرونکي د میو

  لپاره له خرونو کار اخلي. دېــږلــد راېــږلــغنم په عام ډول کرل کـېـږي او د بریالۍ پایله ورکړې ده. 
کلي نوم دی ۀ فیټه. دا په نهرین کې د یو ۵۸۳۰: لوړوالی :  ۶۹ –( ۱۵ – ۱۶، ) ۳۵ –(  ۵۰ – ۵۶: یرم : )یارم 

چې د یارم او زرد اسپان د منځغرو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې د مُرغ د کوتل د شمال په اتو مایله او د مایل د 
ارم په حقیقت کې د نهرین د درې سر دی. له یارم څخه نـېـږدې نیم مایل پورته یو بل کلی ربعې په واټن واقع دی. ی

ـې تاجیکان دي. له ئې دي او ټول وگړي نکورنۍ استوگ ۳۰۰سته؛ په دواړو کلیو کې ټول ټال ۀ نامـۀ هم په همدغـ
ی سي د یوې شپې لپاره خپله دې ځایه ډېـر لږ د اړتیا وړ شیان تر السه کـېـدای سي خو نیم کنډک ښایي وکوال

کې ډوبـېـږي ۀ ې ځای د خوړ یا د تنگې ناوې ډېـرۍ برخه د تندوره کالن په غرد دډوډۍ ورڅخه تر السه کړي. 
او له همدې ځایه یوه الره د تندورې په شمال کې د جلگې پورې غاړې ته تللې ده او ویل کـېـږي چې له یارم څخه 

 ه وو کلیو ویشل شوی دی : یارم سفلی او یارم علیا. یارم په دومایله لـېـرې ده.  ۱۶
مایله کښته د  ۳: دا د یوې درې نوم دی چې د ایسکان له کلي څخه  ۷۰ – ۴۷،  ۳۶ – ۲۹: ایرغسک :  یرَغَسک

کورونو یو بل کلی هم په همدې دره  ۳۰د ۀ نامـۀ کوکچې له سیند سره د ختیځ له لوري یو ځای کـېـږي. په همدغـ
 کې سته. 

 ۷۰ –( ۳۰ – ۴۵، ) ۳۷ –( ۴۰ – ۵۰: وگورئ : یـش : ) یـَـش
 ۷۱ - ۱۷،  ۳۷ – ۴: یااَسیــج :  یاسـیــج
: دا د یوې درې نوم دی چې د شمال له لوري له سرخاب سره له دهاِن ایسکار  ۶۸ – ۳۱،  ۳۵ – ۲۸: یاَوک 
ـې د غرونو له پاسه د کیان درې ته یوه ئه ه تنگه دره ده او له سرډېـرمایله پورته یو ځای کـېـږي. دا یوه  ۱۰څخه 

 ده، خو بار وړونکي سخوندر ورباندې تللی سي. ۀ الره تـېـره سوې ده. دا الره د باروړونکو اوښانو لپاره د کار نــ
: دا د راغ په درې کې د یوې کال نوم دی چې د اکسوس له سینده د دوه وو مارشو  ۷۰ – ۲۶،  ۳۷ – ۳۳: یاوان 

ي. دا ځای په یاواِن باال او لرکورونه  ۷۰ځای ۀ ېـرې ده. دا کال یو مهال د راغ د میرانو مرکز وو. دغـپه واټن لـ
 ـین ویشل شوی دی. ئیاواِن پا

کلي نوم دی. د یاَور په ۀ مایلۍ کې د یو ۴: دا د ورسج د سویل په  ۷۰ – ۳،  ۳۶ – ۹: یور :  یاور میان شهر
  ۷۳ – ۶،  ۳۷ – ۵۶مایلۍ کې هم سته .  ۳۰پنجه د ختیځ په ۀ یو بل کلی د قلعـۀ نامـ

 ۷۰( ۱۵ – ۱۹، ) ۳۶( ۴۹ – ۵۰: وگورئ : یاول : ) یاُول
مایله  ۹وړوکي منځغري نوم دی چې په واخان کې له بیکره څخه ۀ : دا د یو ۷۳ – ۵۰،  ۳۷ -۱: یازیا :  یاضیا

 پورته د لوپُسک د منځغري د لمنې په کیڼې ډډې یو ځای کـېـږي.
 د یاضیا منځغري ته د پلي تگ یوه الره تللې او هم د غازان د کوتل له پاسه سوخته رباط ته ورغلې ده. 

یش غرنۍ لړۍ د یش دره له درواز څخه بیلوي. ویل ۀ : د کو ۷۰ –( ۳۰ – ۴۵، ) ۳۷ –( ۴۰ – ۵۰) : یـش کوه
څخه تر کال کوف پورې یو سړک  م/ خمـې له پـِر خائکـېـږي چې دا ډېـره لوړه او سخته غرنۍ لړۍ ده خو مخامخ 

 تللی دی. 
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ز کال نقشې دا  ۱۹۷۰د ه یو ځای کــېـږي. پوهـېـږو چې د یش سیند ُخدلَدسک ته نـېـږي یو چیرې له اکسوس سر
 ده.  کې ښودلې ۷۰ –( ۱۴ – ۴۵، ) ۳۷( ۴۰ – ۵۰لړی په )

ز کال کې ورکړل ۱۸۸۶یش له لړۍ څخه د سړک د تـېـرېـدلو د راپور یوه برخه ده چې په ۀ الندیني معلومات د کو
سړک پر یوې سختې او شخې چړایي کله چې د پِر خام/خم په سیمه کې سړک شا ته پرېـږدي  الرهدا  شوی دی :

پورته کـېـږي او ځان د ډبرینو دیوالونو د گړنگونو د وروستۍ لویدیځې څنډې هالل یا نیم دایرې ته رسوي چې د 
ځای  ختیځ پر لور غـځـېـدلې لړۍ ده او بیا خپله مخه سویل لور ته اړوي او په دې سره ستډیوم ته ورته داسې

یا کوږوالی  انحناـې پنجه دې ته ورته ئلوړېـږي او ورالندې پټه په پټه بسې ـې یو په بل ئ غاښيجوړوي چې 
یش د غرنۍ لړۍ د څوکو په وروستیو څنډو کې واقع کـېـږي چې د دوه وو تر منځ ۀ جوړوي. ډبرین دیوالونه د کو

ا آبشار په ډول له پرتمین ځړوبي یۀ ـې د همداسې غرني سټډیوم مرکز ته نـېـږدې یو چـېـرې د دوآب یش سیند د یوئ
که څه  یڅوکې ته په رسـېـدو سره دا ځړوبی یا آبشار د لیدو وړ دۀ گړنگ څخه راکوزېـږي. له پِر خام پورته د غر

شرشر او شورماشو په غږ ډکه ده.  گردچاپیره فضا د راکوزېـدونکو اوبود خو مایله لیرې دی ۵یا  ۴هم ورڅخه 
ار د لوړوالي د اندازې اټکل وکړو. د پِر خام له کوتله سړک راغ ته د آبشځړوبي یا ناممکنه ده چې د داسې ستر 

د عمودي گړنگ له  له ډډې اوړي او بیا ېد څوکۀ له سره ځي، د غر ـېئ غرني سټډیوم گردچاپیره او بیاۀ همدغـ
مایلو واټن وهلو وروسته د دو آِب یش له  ۶یا  ۵راکوزېـږي او له  یش څخهۀ لنډ واټن کې له کوۀ په یو ژۍ څخه

ځړوبي  ـې تر مال پورې دی، دا سیند لهئگامه ارت دی او د اوبو ژور والی  ۴۴سیند سره مخامخ کـېـږي، دا سیند 
رو ته ـې الندې نورو ژوئسیند ته لوېـږي او بیا ۀ همدغـۀ اوبـ ځړوبيآبشار څخه څو مایله الندې دی، د  یا

الندې دا  ځړوبيتر غورځوي او د الرې په اوږدو کې نورې څو وړې وړې ویالې ورسره یو ځای کـېـږي. ور
 کـېـداییو چیرې پنجې ته رسوي،  کې سیند خپله الره د ټیټو غرونو غونډیو د کنډونو له الرې د خولدسک په سیمې

 کال څخه په لږ پورته ځای کې وي. ۀ نامـۀ سي په همدغـ
 . مایلۍ کې دی ۵د سویل په  1کوتل د ُکرناود یش 

 کلي نوم دی. ۀ : په وردوج کې د یو ۷۱ – ۴،  ۳۶ – ۴۹: وگورئ: اومل :  یومل 

  ۷۳ - ۸،  ۳۶ – ۵۷غالمان : ۀ : وگورئ : دِ  یورـ 
مایلۍ کې او له  ۱۲فیټه. دا د اندراب په دره کې د بنو د سویل په  ۴۵۰۵: لوړوالی :  ۶۹ – ۳،  ۳۵ – ۳۷ :یوچ 

څپه وال یا مواج مات مات لوړ ځای باندې واقع دی ۀ کلي نوم دی چې په یوۀ مایله پورته د یو ۱۱خنجانو نـېـږدې 
کې د یوچ تنگې درې خوا ته ژور شیوه ځوړ او په خپل لویدیځ اړخ کې کښته شیوه سوی دی او په ختیځې ډډې 

ـې کرکیله سوې ده. دلته د آبک هزاره ئلري. دا لوړ ځای له نرمې خاورې جوړ دی او په ټوله لویدیځه ډډه کې 
 کورونه دي.  ۳۰گانو 

  ځغري کې چهارمغزار ته تللې ده.ند یوچ د درې برنۍ برخه چې وچه او لوڅه ده یوه الره لري چې د باجگاه په م
 

فیټه. دا د جانگلیک لپاره یو بل نوم دی، چې له لنگر کشت  ۱۱۴۴۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۴۰،  ۳۷ – ۱۲:  یوم خانه
 مایله دی.  ۱۸څخه د ستر پامیر پر لور لومړی مارش، 

پنجه د ختیځ ۀ په واخان کې د قلعـفیټه. دا  ۱۰۵۳۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۶،  ۳۶ – ۵۷غالمان : ۀ : وگورئ : دِ  یور
د غرونو د غونډیو په ډډه  هکلي نوم دی چې له سینده پاسۀ یو مایلۍ کې د پنجې د سیند په کیڼې غاړه کې د ۴۰په 

دی چې د ۀ څخه چې له یور څخه دوه مایله کښته واقع دی یو کوتل د خنخون په نامـ «سنین»کې واقع دی. له 
 هندوکش له منځه د یرخون درې ته الره ورکوي. 

مایله پورته د  ۱۴: د آِب واخان د سیند پر کیڼې غاړې له قلعه پنجې  ۷۲ – ۵۰،  ۳۶ – ۵۶: قلعـه یوست :  یوست
وړوکي کلي نوم دی. له همدې ځایه د پښو یوه الره د اوچیلي د سخت کوتل له الرې په چترال کې د ریچ سیمې  ۀیو

 ته تللې ده. 
نیم  ۲سمِت باال د سړک د شمال په  - خان آباد –ل ته د کابل : د ُرستاق شما ۶۹ – ۴۵،  ۳۷ – ۱۱:  زنگي بابا

 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو
کورونه په کې  ۲۳کلي نوم دی چې د گداخیلو غلزیو ۀ : دا په بغالن کې د یو ۶۸ – ۴۴،  ۳۶ – ۱۳:  زنگي بایان

 استوگن دي. 
درې  رمنځغري نوم دی چې په یارم کې د سویل له لوري د نهرین پۀ : دا د یو ۶۹ – ۱۵،  ۳۵ – ۵۳:  زرد اسپان

 کې په خپل ارتوالي یي. دا منځغرېــږآباد سړک د مرغ له کوتله په اوښتلو ورڅخه تـېـرخان  –ورننوځي. د کابل 
 یارډو پورې لوییږي. ۷۰۰تر  کېۀ ـې تر ټولو تنگ دی او په خولـئچې ځای ځای توپیر مومي، پیل ځای 

د  يسیند نوم دی چې له خیر آباده پورته د شمال ختیځ له لورۀ دا د یو : ۷۱ – ۲،  ۳۷ – ۹سرغالم :  زردیو :
ـې حاصالت ئوردوج له سیند سره یو ځای کـېـږي. دا دره زښته ډېـره کرهڼه لري چې غنم، وریجې او هندي جوار 

ویل کـېـږي مڼې تر نورو ډېرې دي. د اشکاشم سړک له همدې درې تـېـرېـږي.  دي. پریمانه میوې لري خو ناک او

                                                           
1
 -Kurnaw 
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 5تر 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
 

ـې دقیق اټکل ئو کې نیمایي شـمـېـریا لس زره وگړي لري ښایي په دغو  ۲۰۰۰د سرغیالنو او زردیو درې چې 
  مایلۍ کې دی. ۲۲وي. د زردیو کلی د خیرآباد د شمال په 

  ۷۱ – ۲،  ۳۷ – ۹: وگورئ : زردیف :  زردیوـ 
تر زیباکه پورې  «بُِن کوتل » فیټه. دا د زیباکو په سیمه کې د ۸۹۰۰: لوړولی :  ۷۱ – ۲۴،  ۳۶ – ۳۵:  زرخان

کورونه  ۴۵کلي کې ۀ کلي نوم دی. دغـۀ د یو کې د تللي سړک پر غاړه د زیباک د شمال ختیځ په پینځه نیم مایلۍ
رې په ختیځې د دـې ئسمسور ډوله ځای دی. دا ځای او ورڅـېـرمه سیمې  –دي او دا په ښکلي ډول ودان شوی 

هموار ځای د سیمې  ېد دـې هموار ځای دی؛ ئیو مایل  نـېـږدېاو دلته او  يډډې کې یو شیوه ځای کې د
 . مایلۍ کې دی ۱۰دا کلی د اشکاشم د سویل لویدیځ په نـېـږدې  ښایسته ځای دی.و ا د ستاینې وړڅړځایونو لپاره 

 ۷۳ - ۲۷،  ۳۶ – ۵۶:وگورئ : پیرخار :  زرخار
 ۱۰۰گاوي شیخ علي هزاره گانو  دکلي نوم دی چې ۀ : دا په دوشي کې د یو ۶۸ – ۴۰،  ۳۵ – ۳۶:  زروگر

 . په لویدیځ کې دی يدا کلی د دوشکورنۍ په کې استوگنې دي. 
 : وگورئ : زرتي گار زرتي گر

درې کې د  «لچه»فیټه. دا په بروغیل یا د واخان په  ۱۰۷۰۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۲۵،  ۳۶ – ۵۵:  زرتي غار
چې له یو  دي ځای ته دوه الرې راغليۀ په ختیځ هندوکش کې دغـ ځای دی.ۀ و د کمپ وهلو لپاره یو ښـسرتــېــر

ۀ رې څخه د بروغیل او شوی تخ د کوتلونو الرې دي چې د شویتخ د غربل سره مخامخ کـېـږي، دا د یرخون له دَ 
له څوکې څخه درې نیم مایله لیرې دي او سرحد ته تللې ده. د جوالی او سپتمبر تر میاشتو پورې څړځایونه فوق 

ي. سون توکي او تیل باید له لږ لیرې واټن څخه راوړل سي. راځۀ عالي اوبـ ـېئ العاده عالي دي او له چینو څخه
 مایله لیرې دی او د اړتیا وړ محدود شیان له سرحد څخه تر السه کـېـدای شي.  ۶سرحد له دې ځایه 

کلي نوم دی چې د ۀ فیټه. دا د زیباکو په ولسوالۍ کې د یو ۸۵۰۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۲۱،  ۳۶ – ۳۲: )کلی( زیباک
ـې لږ تر لږه ئراخې، هموارې له بوټو او شنو وښو ډکې دښتې په ختیځې ډډې کې واقع دی چې ارتوالی یوې لوېې پ

 یو مایل دی او دا ځای د څو َدرو د یو ځای کـېـدنې د ټکي له امله رامنځته شوی دی. 
 شـمـېـرراپور ورکړل شوی چې د ولسوالۍ حاکم په زیباکو کې اوسـېـږي، حاکم دلته دفتر، د گمرکو دفتر او یو 

 کورونه په کې استوگن دي.  ۷۰خاصه داران لري او 
سویل ختیځ گوټ کې د یوې په : دا د بدخشان د والیت  ۷۱ –(  ۵ – ۲۲، )۳۶ –( ۱۴ – ۳۴) )ولسوالي( : زیباک

 دی. دا ولسوالي دوه اساسي َدرې لري چې د زیباکو د کلي په نـېـږدې گاونډ کې سره یو ځای کـېـږي.ولسوالۍ نوم 
فیټو تر  ۸۰۰۰ې ولسوالۍ عمومي لوړوالی له د ددا دواړه درې له خپلو څانگو سره د وردوج سرچینې جوړوي. 

چې تل په یادو  رې ډېـر توند بادونهـې شدید دی او د آگست له میاشتې تر جنورۍ پوئفیټو پورې دی. اقلیم  ۱۲۰۰۰
، او شویو میاشتو کې موجود وي په خاص ډول ځوروونکي دي. دلته په کال کې یو ځل د ځمکې حاصل کـېـږي

ې ځای اساسي حاصالت دي. د ولې ونې، د غان ونې، د شین غزي یا د گز ونې او د د دوربشې، باقالت او ږدن 
لري. کرکیله د ۀ دي چې په دې ولسوالۍ کې شنې کـېـږي او د میوو ونې نـیا صنوبر ونې یوازینۍ ونې  سپـېـدار
ـې له جرم او دردوج له درې څخه پوره کوي. زیباک د ئونکو د مصرف لپاره کافي ده او کمښت اوســېــدسیمې د 

دا المل دی ـې فوق العاده عالي مالڅر لري او همئڅړځایونه لري؛ ورشو گانې یا مرغزارونه ۀ څارویو تر ټولو ښـ
او آسونه بې شمـېـره دي. د دوه وو اساسي َدرو ارتوالی ۀ رمې لري. دلته خر ـېئلو ـېئې ځای وگړي لود دچې 

مایل پورې پلنوالی لري. هغه کلي چې په زیباکو پورې اړه لري ۀ ځای ځای توپیر لري چې له څو سوو یارډو تر یو
پاریح، فلخ مریخ، تیر آباد، قیداح، سنگ لیچ، ایسکه تول،  - دا دي: هغه دره چې د دوراه کوتل ورباندې راځي :

د کـېـدای سي دا  -گل کوتل ورباندې راځي : ۀ زیباک، قرخان او گاو خان. هغه دره چې د نوکسان له الرې د د
دان، سنگک، نو آباد. په یادو شویو ۀ ني چان، خوش پک، بگیر، ُسرخ دره، زر خوان، قلعـ –زرخان څانگه وبولو 

تنه یا تردې  ۱۵۰۰سته. د وگړو ټول ټال شمـېـر ښایي  ۀنـ دی او دلته کومه کالۀ ـې لوی کلی نـئهیڅ یو  کلیو کې
ً فارسي ژبي تاجیکان . په اسقه تول او سنگ لیچ کې خلک په اشکاشمې لهجې خبرې کوي. دي هم لږ وي، عمدتا

مهاجر سوي وي، او یا دا چې زیباک، اشکاشم او  ي دا وگړي په پخوا لیرې وختونو کې له اشکاشمه دلتهسکـېـدای 
او سنگ لیچیان له بدخشانه تر برید او  نژاده ولۀ ـې له یوئوگړي میشت ول او ټول  ډېـرسنگ لیچ یو مهال په کې 

ه بې ځایه شوي او اړ ایستل شوي چې سویل او ختیځ ته کډه شي. دوی ټول د موالیي کراغلي چې له زیبا زیبښاک
 وی پیر او یا مذهبي مشر دی. د ده لیث چې اوس چترال ته کډه شوی دی دفرقي پورې اړه لري. او شهزاپه مذهبي 

دان ترمنځ برخه. د ۀ د زیباک د ولسوالۍ ځینې برخې ډېرې جبه زارې دي په ځانگړې توگه د بازگیر او د قلعـ
و الرو حاکم دی او همدا شان له ولو راغلټزیباک موقعیت ډېر مهم دی ځکه دا ځای له چتراله بدخشان ته پر 

بدخشانه د اشکاشم له الرې واخان ته ډېـره آسانه الره ده. د زیباک کلیدي موقعیت د گاو خانې کلی دی چې د 
 وردوج درې ته نـېـږدې دی.

ـې ئسیمه کې  کې یو زیارت دی چې گرد چاپیره سیمې په: دا د زبرداغ  ۶۹ – ۹،  ۳۵ – ۱۴:  زیارِت آِب چشمه
 ژوند کوي.  او هلته وگړي تیت او خواره واره دلته
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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
 

کورونو یو کلی دی چې له  ۵۰: دا په یمگان کې د  ۷۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۲۸: پیر ناصر :  زیارِت حضرِت سید
مایله الندې دی. دلته هر ډول د اړتیا وړ توکي پریمانه دي. داسې ښکاري چې دا هماغه پیر ناصر  ۹فیرگامو څخه 

 یا د شاه ناصر خسرو مزار دی. 
 : وگورئ : زیارت زیارت

کوچني کلي نوم دی چې د سرخاب د سیند پر کیڼې ۀ کې د یو ي: دا په کیله گ ۶۸ – ۴۶،  ۳۵ – ۴۶:  زور آب
 ۱۲ـې صافي افغانان دي. دا کلی د پلخمري د سویل په ئکورونه دي چې ټول  ۲۰غاړې واقع دی. دې کلي کې 

 مایلۍ کې دی. 
 

د تاغدمباش پامیر ته د کوتل نوم دی چې له کوچني پامیر څخه ۀ : دا د یو ۷۳ – ۳۲،  ۳۷ – ۱۹:  زر قلعه جلگه
 سِر قول د غرونو په لړۍ کې الره لري. 

ۀ او له همدغـ هم یادېـږيۀ جهل نوم دی چې د ویکتوریا د جهیل په نامـۀ : دا د یو ۷۳ – ۳۵،  ۳۷ – ۲۷:  زورکول
 جهیل څخه د پامیر سیند سرچینه اخلي. دا جهیل له شوروي اتحاد سره سرحدي کرښه جوړوي. وگورئ سِر قول 

کورونه په  ۱۰۰کلي نوم دی چې د گاوي هزاره گانو ۀ : دا په دوشي کې د یو ۶۸ – ۳۵،  ۳۵ – ۳۴:  زور غر
 کې میشت دي. 

غو ځایونو په د دـې ئشغنانو او روشان لپاره یو بل نوم دی چې کله ناکله  د: دا  ۷۱ – ۲۸،  ۳۷ – ۳۰:  زوجان
شي چې  کـېـدایکاروي او « دو جان»لکه خلک فارسي لقب یا صفت  شـمـېـرهکله کاروي. داسې ښکاري چې یو 

ې د د، ځکه چې «دوه روح»یا « دوه ځانه»نوم په توگه کارول وي یعنې ۀ ـې د یوئد همدغو دواړو سیمو لپاره 
 ځای اقلیم فوق العاده عالي دی. 

کورونه  ۴۰هل غوري هزاره گانو کلي نوم دی چې د چۀ : دا په دوشیو کې د یو ۶۸ – ۴۰،  ۳۵ – ۳۷:  ذوالفقار
 په کې استوگن دي. 

یو کلی هم شته چې د اشکمش ۀ نامـۀ په همدغـ: دا د ارزیه د کوتل لپاره بل نوم دی.  ۷۱ – ۲۵،  ۳۷ – ۸:  زوور
 . کیلومترۍ کې دی ۸۳د شمال په 

 

 نور بیا
 په کتاب کې د راغلو اصطالتو فهرست
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