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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
  لومړی ټوک 

 برخه مهپنځ
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 . ادمک ډاکټر لوډویک . ډبیلو
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

)وگورئ « سرِی سنگ»دا یوه دَره ده چې له لویدیځ لوري نـېـږدې دولس مایله له :  ۷۰ -۱۶، ۳۵ -۵۸:  انجمن

ـې پوره ۀ ئچې اوبـ بـېـږيډویو سیندگی  دې درې یوله دَرې سره یو ځای کــېـږي. « ُمـنجان»"کوکچه"( پورته د 

غو اوبو اساسی سرچینه د انجمن د دَرې د دکوي،  ته نـېـږدې سر راپورته کوتل؛ دا سیندگی انجمن کال روانې وي
دلته دوه کلي دي؛  جهیلونو په منځ کې له تر ټولو لوی جهیل څخه سر راپورته کوي. ۳پورتنۍ برخه کې ده چې د ۀ پـ

ـې ټول ئکورونه لري چې استوگن وگړي  ۳۰کورونه لري او انجمن خورد  ۹۰انجمِن خورد، انجمن کلی  او انجمن

تر ټولو لوی کلی د  ـېئته چم گاونډ دي. ۀ دا دواړه کلي د همدې درې له خولې اتلس مایله لیرې پراتـ تاجیکان دي
ُ سک»یا « سپا سکـَـر»  رې لهد دڅانگې سره پروت دی چې  د بلې دَرې له یوېیادېـږي، دا کلی ۀ په نامــ« 1پـ

ېـږي. د انجمن د کلیو په شاو خواو کې دَرې سره یو ځای کــ اساسيله  لیرېخولې څخه نـېـږدې څوارلس مایله 
ډېـرې ښې پووندې شته. د کلیو استوگن وگړي ډېـر آرامه او سوله خوښي خلک دی او په ضعیفو وسلو سمبال دي. 

 وتلکې د د. پوله دهد بدخشان او کابل والیتونو تر منځ  کوتلد انجمن  دا دَره د انجمن د حاکم له پلوه اداره کــېـږي.

ً مخه  رندو باروړونکو کچرو لپاره د تـېـرېدو وړ ده. د انجمن دَرې ته په کښته د داو  او ختیځ خواوو ته ده لویدیځ نسبتا
 -۵۳وي. کلی : ۀ ې المل کــېـږي چې د اوښانو لپاره د تـېـرېـدو وړ نــد د د اوترایي شیوه والیکـېـدو کې د الرې 

 ۷۰ -۴۰، ۳۶ -۱:  ؛ د اوبو بهیر۷۰ -۲۴، ۳۵ -۵۷: کوتل؛ ۷۰ -۲۵، ۳۵
کوتل له هغې ډډې سره یو چې د کوشان د  څانگه ده منځغری ۀا د یود : ۷۰ -۲۳، ۳۶ -۵۹( :آبِ باریک) اَِو باریک

یو کلی ۀ نامـۀ مایلي کې په همدغـ ۱۵د فیض آباد د سویل لویدیځ په . ډډې راکوزېـږيۀ د شمال لـځای کـېـږي چې 
 . هم شته
کې موقعیت « 2شاناش»په « ژ–تگاب »چې د تگاو  : دا په اندارب کې یو کلی دی ۹۶ -۲۱، ۵۳ -۵۴( :آبدناَودان )

 لس کورونه دي.  وکلي د تاجیکانۀ لري. په دغـ

                                                                 
1 - Scarsap or Skop 
2 - Shashan 
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ذخیره ده. له تاشقرغانه، کندز ته د سړک په اوږدو کې د اوبو  زیرمه یا یوهد اوبو : دا  ۶۸ -۳۲، ۳۶ -۳۸: اَودان

کندزه د حضرت اِمام پر لور ځي. دلته ۀ سړک ده چې شمال لور ته لـۀ غــې پر هئدرې دانې دي، یوه  زیرمېداسې 

لري. د کندز او د حضرت امام تر منځ دا د اوبو یوازینی ځای دی چې ورسره مخامخ ۀ اوبـۀ یو رباط دی او ډېرې ښـ
 . یادېـږي ۀنامــۀ پـ« ـَـغلیآبداِن ِشبـ»بله د اوبو ذخیره حضرت امام ته تقریباً د لس مایلي په واټن کې ده چې د کـېـږئ. 

ده او  زیرمه: د تاشقرغان او کندز تر منځ سړک باندې د اوبو یوه  ۶۸ -۳۳، ۳۶ -۳۸: وگورئ اَودان :  اَودان باش

ـې راځي. دا د کندز له لویدیځ ئکه څوک له تاشقرغانه د ختیځ لور ته راځي نو دا به دریمه ذخیره وي چې مخې ته 
ـې په گنبدونو پوښل شوي دي او ئخیرې له خښتو جوړې دي چې سرونه ذد اوبو دا  لیرې ده. مایله ۱۸ تقریباً څخه 

ۀ غو ذخیرو یوازینۍ سرچینه د باران اوبـد دز کال کې ۱۸۳۰خو په د کانال په اوبو ډکـېـدلې؛« ینگ اریق»پخوا د 
ۀ مایلو پـ ۴۸او  ۳۰لویدیځ څخه د ۀ زیړې او بد بویه وې. پاتې دوه نورې ذخیرې د کندز لـۀ وې، او په کې شته اوبـ

 واټن دي. 
 :  ۷۱ -۱۰، ۳۶ -۱۵: وگورئ آب دَو:  اَو َدو

له شمالي ډډې څخه د اوبو یو بهیر دی چې د بـهـېـدنگ  کوتلد « سَردَرې»دا د :  ۶۹ -۳، ۳۵ – ۲۲:  اَِو َدو : اَو َدوا

 ي. ډوب سپه منځغري کې « باجگاه»شمال ختیځ لوری دی. ښایي دا بهیر د  –ـې ختیځ ئلوری 
دَرهِ ۀ »پـ دیۀ سنگ بُران دومره لیرې نــۀ د اندراب د دَرې په سویلي خوا کې چې لـدا  : ۶۹ -۱۷، ۳۵ -۳۸:  اَو الد

 کې د شلو کورونو د څو کلیو یوه وړوکي ډله ده چې تاجیکان په کې استوگن دي. « شو
 : وگورئ د نومونو د مختاړي یا پیشوند لپاره آق

  ۶۹ -۴۷، ۳۶ -۴۵: آق بوالقـ 

 ۷۱ -۲، ۳۶ -۵۱: آقدره ـ 

 ۶۹ -۴۷، ۳۷ -۱۱:  آق جار ـ 

  ۷۴ -۳۷،۰۰ -۷ : آق جلگهـ 

  ۶۸ -۱۵، ۳۷ -۱: آق سرایـ 

 ۷۴ -۴۱، ۳۷ -۲۴: آقسو ـ 

  ۶۸ -۳۴، ۳۶ -۵۹)تـیـپه( : آق تپه ـ 

 ۶۸ -۳۵،۳۹ -۲۶: آق تاش ـ 

 ۶۸ -۳۶،۳۸ -۵۲: آق توبه ـ 

 ۶۹ -۱۹، ۳۵ -۴۰: اهعرب ش ـ 
ی دا کلپه نهرین کې یو کوچنی کلی.  لیرې درې مایله نـېـږدېد بره کي ختیځ ته  : ۶۸ -۵۹، ۳۶ -۴: اره کش ـ *

 اوس په کنډوالو اوښتی دی. 
 تر منځ یو کلی دی. د سیند« پنج»د جهیل او د  ېد شیودا :  ۷۱ -۲۵، ۳۷ -۲۲: ارخت ـ 

نیم مایل پورته د اندراب  دوه یو منځغری )میان کوه( دی چې له سنگ بُراندا  : ۶۹ -۱۹، ۳۵ -۴۰:  عرب شاه ـ *

 . سره یو ځای کـېـږيد دَرې له شمال 

  د یو ځای کـېـدو ټکي ته نـېـږدې د « پنج»سیند نوم دی چې د کوکچې او د ۀ : دا د یو ۶۹ -۱۸، ۳۷ -۴:  ارچيـ

 کوکچې سیند ته لوېـږي. 
َ  ـ *  –خان آباد او خــُـلم  –دی چې د تاشقرغان  کوتل نوم ۀیودا د :  ۶۸ -۳۸، ۳۶ -۴۱:  ـنــَـکایر گــَـنـَک/ ارگـ

 مایله لیرې دی.  ۵۶له تاشقرغان څخه  کوتلکندز سړک ورڅخه تـېـرېـږي. دا 
دا د خیرآباد په چم گاونډ کې په بدخشان کې د اوسپنې کان/ معدن دی. :  ۷۰ -۴۹،  ۳۶ -۵۷:  ارکنج خواه ـ *

 ځایۀ یوه دَره هم شته. په دغـۀ نامـۀ مداشان دلته د خیر آباد او فیض آباد تر منځ د الرې په نیماییو کې په همدغـه
تنه دی. همدا شان  ۱۳۰۰ـې ئ شـمـېـرکې استوگنې دي او د دَرې د وگړو ۀ کورنۍ پـ ۲۷۰چې  کلي دي ۱۵کې 

 ۷۰ -۴۶، ۳۷ -۱۴وگورئ : 
مایلۍ کې د کوکچې د فرعي څانگې د ښي لور پر  ۱۴ۀ آباد د سویل لویدیځ پـ :د فیض ۷۰ -۲۶، ۳۷ -۲: رگواـ  *

 یوې ښکلې دښتې کې ودان دی. په دې دَره کې دغه کلي دي :ۀ غاړه د برجونو یو کلی دی؛ دا کلی پـ

 
 پهلوان قلندر کمالستان

 مال بیگ نظر کشکه دَوان
 /حافظ ُمغلحفیظ ُمغل چاردره

  پوست خور

 
 ۱۵یوې ډېـرې ښکلې دَرې کې ودان دی. د ارگو دښته ۀ کورنیو یو لوی کلی دی چې پـ« وزبیک» ۳۰۰د  ارگو ـ 

 –والی لري؛ دا یوه ښـېـرازه کرهنیزه دښته ده. له دې دښتې څخه د پام وړ خوراک ارتمایله  ۸مایله اوږدوالی او 
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ه ځای دی او د څارویو لپاره ښایسته څړ لپاره خورا ښایست کمپ وهلوتر السه کــېـدای شي. د ۀ توکي، لرگي او اوبـ
ـې وزبیکان دی؛ دوی د آسانو ئکورنۍ اټکل شوی چې اکثریت  ۱۵۰۰ـې ئ شـمـېـرځایونه لري. د استوگنو وگړو 

 پریمانه َرمې لري. 
 

له « خوست»ځای نوم دی، ویل کـېـږي چې د ۀ کې د یو شمال لویدیځپه « فِرنج»: د  ۷۰ -۰۲، ۳۶ -۱۲:  َورسـَـج

ۀ ـې لـئده. الره « منزلگاه»پورې پر غځـېـدلي سړک، دویم تمځای « فیض آباد»تر « فِرنجۀ »څخه لـ« دو آبي»
بله  هیوۀ نامــۀ همدغـۀ مایلي واټن کې پـ ۲۰د سویل په « فرخار»اندرابه تر خوست او بیا فیض آباد ته تللې ده. د 

 . سیمه هم شته
  ۷۰ -۸، ۳۶ -۲۴:  آرتین جلوـ 

  لس نیم مایله پورته  څخه «ایسارپُل »دا یوه تنگه دَره ده چې له خپلې سویلې ډډې له :  ۶۹ -۱۶، ۳۵ -۲۸:  ارزیاـ

کوتلِ »ـې د ئد اندراب له دَرې سره یو ځای کـېـږي. دلته د هزاره گانو پینځلس کورنۍ دېـره دي. بـَـَرنی سړک 

یوه پــَــل الره هم  د پښو کوتل تر څنگۀ غـد دږي. هم یادېـۀ نامـۀ پـ« ُزریه کوتل»چې د خوا ته تللی دی. « ارزیه
 ي.کوتلونو ته ورسو« تل»پرته ورباندې الړ شي او ځان د خاواک او  بارونوي کوالی شي له سرتــېــرشته چې پلي 

 یو کلی هم شته. ۀ نامـۀ پـ« ارزیو»کې د  ۷۱ -۱۰، ۳۶ -۵۹خیر آباد ته نـېـږدې په 

  کلي نوم دی. دا ۀ رې د سنگ بُران د سیمې د کلیو له منځه د یود ددا د اندراب :  ۶۹ -۱۸، ۳۵ -۳۸: ارِزنگانـ

 ( تاجیک کورنۍ په کې دېـره دي./لرخ آبي 3)لرخـَـبي ۴۰مایلۍ کې پروت دی چې  ۵کلی د بنو د ختیځ په 

 شمالي اړخ کې ۀاو اساسي سړک د دَرې پـ یکې د دَرې پلنوالی نـېـږدې یو نیم مایله د« ارزینگان/ ارزینگنۀ »پـ
 دی. 

  دَرې ورننوځي.  ر: دا یو تنگ منځغری دی چې تر بنو الندې د اندراب پـ۶۹ - ۱۵، ۳۵ –(  ۲۰ – ۳۶):  آرزوـ

 کې مـېـشت دي. ۀ کورنۍ پـ« 4کوهزي هزاره» ۱۰ِشمال کې دی چې ۀ منځغري پـۀ کلی د همدغـ« آرزو»د 

و هندوکش کې د ټولو کوتلونۀ ـېـږي چې د آرزو کوتل پـیو سړک دی چې دا منځغری له پنجشیر سره نښلوي. ویل ک
منځ کې تر ټولو لوړ کوتل دی. د پنجشیر او اندراب تر منځ الره ډېـر مستقیمه الره ده خو د باروړونکو کچرو ۀ پـ

 ـې لږ وي برابره ده. وگورئ بنو. ئ شـمـېـرلپاره چې 

  مایله پورته د اشنام د ۀ کوکچې څخه پینځـۀ چې لـکې یو کلی دی « ُجرمۀ »پـدا :  ۷۰ -۴۷، ۳۶ -۳۷: اشنام ـ

 سیند پر غاړه پروت دی. 

  ه: ویل سوې دز کال کې د اشتراغ سیمه د دوه وو کلیو سیمه ۱۹۷۰: په  ۷۱ -۴۵، ۳۶ -۴۰:  اشتراغ : اچدراغـ

 یادېـږي.ۀ نامــۀ پـ« 5اُچدراغ»ـې د ئاو بل « قاضي ِده»ـې د ئیو کلی 
  کلي نوم دی. ۀ مایلو کې پروت د یو ۱۵ۀ : د کندز شمال ختیځ ته پـ ۶۸ -۴۵، ۳۶ -۵۰:  اسقالنـ 

  ۶۸ -۴۵، ۳۶ -۵۰وگورئ : اسقالن : :  سقالنعـ : 

یو وړوکی « کورونو ۶۰»مایلۍ کې د  ۱۶ۀ ویل کـېـږي چې د ُرستاق د سویل ختیځ پـ:  ۷۰ -۹، ۳۷ -۴: اتن جلو
کلي میشت ۀ دغـۀ . پـپــېـژندل کــېـږيۀ نامــۀ پُِل ظفر پـکلی دی، همدلته د کوکچې د سیند پر سر یو پُل دی چې د 

 وگړي تاجیکان دي.
  ۶۹ -۱۷، ۳۸ -۳۵: اَو الدـ  

  ۶۹ -۱۷، ۳۵ -۳۸: وگورئ : اوالد :اَوالدـ 

  ۶۹ -۲۵، ۳۷ -۹:وگورئ : آی خانم: آی خانم ـ 

  او « دُري–باال »ې د دی چکوتل فیټه. د غوري په شمال کې یو  ۲۶۴۰لوړوالی : : ۶۸ -۴۰، ۳۵ -۵۸: اژدهارـ

هیبک / ایبک پر سړک یولسم تمځای  –تـېـرېدلو د چاریکار ۀ تر منځ موقعیت لري چې ورڅخه پـ« شیرۀ چشمــ»
حالت کې دی خو له کاڼو ډک ۀ ښـۀ ؛ سړک پـید ۱/۱۸تر  ۱/۱۵ـې له ئ سختوالیایي چړده. د ستوغې « منزلگاه»

 ېلوړوالی له الندې ځمک کوتلدي او په آسانۍ ورختالی شئ. د ۀ ــې پَستې، لوڅې او چندانې لوړې نئدی. غونډې 
ځینو  ـېئپه ستوغه اوترایي ده، سختوالی تر سره پورې یو مایل ته رسـېـږي. راکښته کـېـدل ورڅخه په لومړیو کې 

و و کې د جوړېـدلهم زیاتـېـږي. دا سړک په لومړیۀ دي او ځینو ځایونو کې د لنډ واټن لپاره ال تر د ۱/۷یا  ۱/۶ځایونو 

ونو څو ځایۀ میاشتې کې د اوبو د تخریباتو له کبله پـۀ ز کال د اکتوبر پـ۱۸۸۶سړک وو، خو د ۀ پر مهال پلن او ښـ
ـې ډېر آسانه دی، له بلې ئال نور سویلي لور  غرنیو غونډیوفیټه دی. د  ۶۴۰له څوکې څخه سقوط  کې ښوییدلی دی.

کنډو دی، سره له دې چې دا کوتل د لوی  یر آباد کلي ته نـېـږدې د کندز د سیندـې د وزئخوا څو مایله شمال لور ته 
بار وړونکو څارویو او توپونو لپاره د تـېـرېـدو وړ دی خو د تـېـرېـدو لپاره باید د وزیر آباد د کلي له الرې له سیند 

ړک له غونډیو څخه په تقاطع تـېـرېـږي ې س« باال دُري د دهانه»د سویل لور ته د یو نیم مایل په واټن  څخه تیر شئ.

                                                                 
3 - Larkhabi 
4 - Kohzi Hazaras 
5 - Uchdragh 
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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
 

الرې ځي. لوی لښکر ښایي وکوالی شي له درې واړو سړکونو ۀ او دا ښایي تر ټولو ښه الره وي چې د وزیر آباد لـ
  .يېــږلــپیدښته  هد غوري پراخ چې ورپسېد کوتل په بیخ کې )نـهـِر درخت( تیر شوی دی  گټه واخلي.

 ۶۸( ۴۰ – ۴۷، )۳۵ –( ۳۶ – ۳۹) « ازيکوهِ ب»: وگورئ  ببری کـُـلـ  

۶۸( ۴۰ – ۴۷، )۳۵ –( ۳۶ – ۳۹) « کوهِ بازي»: وگورئ  ببري قل 

، «خـَـَرت»چې د  هواخان کې د آبِ واخان د سیند په کیڼه غاړه کې یوه قصبه دۀ پـ : ۷۲ -۵۶، ۳۶ -۵۶:  بابه تنگي

دوی  ز کال کې۱۸۸۶ۀ کورونه لري. پـ ۱۰تر  ۸له  نومونو درې کلي لري او هر کلیۀ پـ« پـَـتــُـر»او « خازگیت»

چې ارتوالی  ده« باریکه»تر لږ او ډېرې کچې خپلې سیمې پرېـښودلې خو بـېـرته به راستـنـېـدل. دا سیمه یوه تړانگه 
د تنگې دَرې  مایله دی. سیند په خپله ۳یا  ۲ـې ئیارده دی چې د غرونو او سیند تر منځ ارتوالی  ۵۰۰یا  ۴۰۰ـې ئ
 کې موقعیت لري. « سـَـِد سرحدۀ »لري. بابه تنگي پـ توند او چټک ځغاستی بهیرمنځ کې ۀ پـ
 

  ۷۴ - ۵۲تر  ۶۹ – ۵۳،  ۳۸ – ۲۹تر  ۳۵ – ۲۶:  بدخشانـ: 

لوري له شوروي اتحاد، ۀ ز کال کې بدخشان د افغانستان شمال ختیځ یو سرحدي والیت دی چې د شمال لـ ۱۹۷۰ۀ پـ
 بدخشان کور دننهۀ سره سرحد لري. پـ شـمـېـرکۀ چین او په سویل ختیځ کې لـۀ دهلیز کې لـۀ پـپه ختیځ کې د واخان 

تخار سره ۀ ـلویدیځ کې لۀ سویلي غرنۍ لړې کې د کونړ، لغمان او کاپیسا له والیتونو سره نښلوي او پـۀ پـ پولېخپلې 
 . نښلي

 

 ـرشـمـېه اړخه د افغانستان پینځم والیت دی. د وگړو کیلومتر مربع ارت والی لري او د پراخوالي ل ۴۴۹۹۸بدخشان
مایل ۀ یوۀ ـې پـئتنه اټکل شوی دی او د نفوسو گڼوالی یا تراکم  ۳۵۳۱۰۷منځ کې ۀ والیتونو پـ ۲۸ـې د افغان د ئ

 . تنه وگړي لري ۶۴۴۲۴ې والیت مرکز فیض آباد دی چې د دتنه دی.  ۷.۴ اعشاریه څلور،ۀ اوو مربع کې

والیت بدخشان او قطغن  وليمخکې د غبرگۀ هغـۀ دېخوا بدخشان ځانته یو والیت دی چې لـۀ کال را پـز ۱۹۶۳ۀ لـ
غوري، خان آباد، اندراب، کندز، حضرت ۀ بدخشان کې بغالن، پلخمري، دوشي، دهنـۀ یوه برخه وه. هغه مهال پـ

ورو والیتونو لویو اداري واحدونو وویشل څلۀ ز کال راوروسته دغه ټوله سیمه پـ۱۹۶۳امام او تالقان ټول راتلل. له 
 شوه : بدخشان، بغالن، کندز او تخار. 

ژ( دویمه درجه ولسوالي، درواز –ز کال وروسته بدخشان په الندنیو اداري واحدونو وویشل شو:ُجرم )ِجرم ۱۹۶۳له 
رمه درجه ولسوالي؛ دریمه درجه ولسوالي؛ واخان څلو مدریمه درجه ولسوالي؛ کش مدویمه درجه ولسوالي؛ اشکاش

عالقه داري؛ خواهان عالقه  –عالقه داري؛ ُکـران او ُمنجان  –عالقه داري؛ بهارک  -عالقه داري؛ شهِر بزرگ -راغ
 داري؛ زیباک عالقه داري او شغنان عالقه داري. 

 

ـز یو بنسټـېۀ نامـ ژ( په–شیوا/ ښیوه « )/ شیوه»د بدخشان لوی سیندونه دا دي : کوکچه، پنج او واخان؛ همدا شان د 
سپین »او « سـَـنـدَر»، «بلند»، «خوج آو»، «بوم گاه»ـې دا دي: واخان، هندوکش، ئجهیل هم لري. ستر غرونه 

ـې دا دي : وخجیر، َوَرم، گـُـت گـَـر، پـَـغـَـر پُشـَـل او انجمن. د والیت اقتصاد عمدتاً د ئتر ټولو مهم کوتلونه «. گاو
 د لعلو، یاقوتو او مالگېد الجوردو له کانونو څخه گټه اخیستنه ده.  دَرو کې کرهنه او همدا شانۀ پووندو او پـۀ َرمو پـ

ي )شغن« ِشگني»بدخشان کې ویل کــېـږي دا دي: اشکاشمي، مـُـنـجاني، ۀ کانونه هم لري. عمده ژبې او لهجې چې پـ
 . ، واخي او زیباکي«ژ–

 
منځني ښوونځي، یوه لیسه او یو د مسلکي  ۸لومړني ښوونځي،  ۳۶وونځي، کلیوالي ښ ۸۶ـې دا دي: ئتعلیمي بنسټونه 

 کلیوال ښوونځي د نجونو لپاره دي.  ۸ټولو ښوونځیو کې یو منځنی، څلور لومړني او ۀ زدکړو ښوونځی. پـ
 

ت کې والیۀ دغـۀ ز کال کې د والیت والي سلطان عزیز وو(. پـ۱۹۷۰ۀ پـوالي تر کنترول الندې دی. )ۀ والیت د یو
ز رامنځته شو او سهارني ورځنۍ ورځپاڼه ده ۱۹۴۱ې ورځپاڼې بنسټ په د دنومــېـږي. « بدخشانۀ »عمده ورځپاڼـ

 چې په دَري او پښتو اخبار خپروي. 
 

 بسترونو په ظرفیت یو روغتون لري. ۲۵والیت د 
رافیوي جغ لږو ډېـر قاله یوازېدا مپه نولسمې پـېـړۍ کې دوه بدخشانونه ول، سیاسي بدخشان او جغرافیوي بدخشان. 

 ز کال کې شرحه شوی دی.۱۹۱۴ۀ یا اصغر بدخشان راسپړي؛ په بلې وینا هاغه ټول بدخشان دی چې پـ
 

دا والیت له شماله آمو دریا یا اکسوس، په ختیځ کې د هندوکش ستره برجستگي لري چې اشکاشم او شغنان له یو بله 

ي څخه بیلو« ژ –نورستان »چترال او کافرستان ۀ ـې لـئد اوبو جلگه  ـې هندوکش دی چېئجال کوي، په سویل کې 
 ـې د بدخشان د قطغن ولسوالي ده. ئاو په لویدیځ کې 

په  له کوکچې سره د اوبو په اوږدو کې« لته بند»د قطغن او بدخشان تر منځ بـېـلوونکې کرښه ویل کــېـږي چې د 

خواجه غار کې له اکسوس سره د پیوستون تر ټکي پورې دوام مومي.  ۀاو بیا د کوکچې کرښه نیسي او پـ ځغلي مماس
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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
 

ده. دا کرښه په هیڅ ۀ ونکو په منځ کې د ویش کرښه نــاوســېــدهد سیمې د  هـېـڅـکلهخو دا د ویلو وړ ده چې دا 
ن وگړي توگختیځه د شمال پر لور داسې سیمې شته چې ټول اسۀ بــېــلوي، دلته لـۀ صورت تورکان له تاجیکانو نــ

ـې تورکان دي، حال دا چې له سویله تر لویدیځ پورې ټولې غرنۍ غونډۍ د تاجیکانو دي. ) د قطغن تورکان رښتوني ئ
 ۀوزبیک دي، او ټول وزبیکان باید تورکان وي، خو د تورکانو په قومي ویش کې داسې ویش شته چې وزبیکان نــ

انو میر ياو کندز يحقیقت کې هغه کرښه ده چې معموالً د بدخش ۀدا پـ یا د چنگیز خان نسلونه.( دي، لکه چنگیزي
بـېـالبـېـلو وختونو کې د جنگي غنایمو له کبله د واکمنۍ دا ۀ ـې روښانول؛ خو پـئتر منځ پر سیمو د واکمنۍ حدود 

مدا وه. حتی هۀ کرښه نـ ثبیت سوېۀ پـ هـېـڅـکلهکرښه معروضه په بدلون او نوسان وه او گومان کـېـږي چې 

ته. له همدې کبله سره له دې چې د لته س استثناأتۀ واړۀ واړ شـمـېـراوسمهال کې هم د اداري چارو د آسانۍ لپاره یو 
هاغه بله غاړه ۀ سیمه د تالقانو تر اداري مرکز الندې راغلې او هم د خواجه غار پـ« اوغانۀ قلعـ»په ختیځ کې د بند 

ـرل کې شمـې د همدې ولسوالۍ په کلیوته بیا هم سکلي ۀ واړ ۀواړ ـمـېـرشکې د کوکچې د سیند په ښۍ غاړه کې یو 
 شوي دي. 

 
 نوربیا

 :و چېسکله چې له بدخشانه خبرې کوو نو ویالی 
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