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چې ښایي دلته موخه کوکچه او د هغې فرعي څانگې وي. اکسوس ته و سکله چې له بدخشانه خبرې کوو نو ویالی 
و، له دغو دواړو ځایونو شـمـېـرپه کې راو« چاهِ آب»چې کوالی شو ووایو ُرستاق او چایاب  سیمې پرتهنـېـږدې له 

غرنۍ څوکي شته خو د پام  ېیا لري. دلته ډېـرې لوړپه مشخص ډول د آلپ د غرونو ځانگړت په استثناء نور دا سیمه
ـې له شلو زرو فیټو ال لوړ وي. د بدخشانو د سیندونو بهیر په اکثریتو برخو کې ئ چې لوړوالی ده «تیرگران»ـې ئوړ 

چټک ځغاستي او توند بهیرونه دي او پایله دا کـېـږې چې تـېـرېـدل ور څخه گران دي. پریمانه کبان لري. داسې 
س د ول د اکسوساري چې درې واړو تارتار فاتحینو یعنی چنگیزخان، گوډ تیمور او یا هم شیباني خان وکوالی ښک

ې دَرې ټول استوگن وگړي شیعه باوره د د؛ د سني وزبیکانو له ناببره یرغل مخکې  يکړودرې دنگو سیمو ته رخنه 

دل ـې بئمذهب  شولۀ تـېـښـته بریالي نــۀ خه پـدغو غونډیو څۀ دې پـېـښې وروسته هغه کسان چې لـۀ وگړي ول. لـ
ځایونو کې  وداسې لوړۀ کړ، پایله دا شوه چې د غونډیو او د هموارو ځمکو اوسـېـدونکي سنیان دي او هغوی چې پـ

چې السرسی ورته گران دی ال تر اوسه شیعه گان دي. بدخشان له ختیځه تر لویدیځه یعنی له واخانه تر  ژوند کوي
مایله  ۱۵۰ـې له شماله تر سویله یعنی له ینگ قلعې تر هندوکشه پورې ئمایله اوږدوالی لري او پسور  ۲۰۰تالقانو 

 مهم ویش په الندې ډول دی:  ډېـردی. د بدخشان 
 

 گډونۀ زیباک، د غران او اشکاشم پـ -(۱)
 سرغالم، ُمـنجان، او یـَمگان په گډون تنگ باال، د َوردُج، زیردیو، -(۲)

 گډونۀ رم، تِشکان او کشم پـداــین، ئـین، د فیض آباد، جرم، هفتِل باال، هفتل پائپا تنگ -(۳)
 گډونۀ ُرستاق، د ُرستاق، چایاب )چاهِ آب(، دَونگ، او پـَـســَـکو پــ -(۴)

 «ښیوه، شیوه»شیوا  -(۵)
 راغ -(۶)

گډ شوی دی. فیض آباد د ټول بدخشان کې ورۀ واخان یو مهال ځانته جال والیت وو خو اوس له سیاسي اړخه پـ

 خو کله ناکله فیض آباد ـېـږيخان آباد کې اوسۀ بدخشان مرکز دی. د والیت والي ویل کـېـږي چې ډېـري وختونه پـ
عام ډول د بدخشان سړک صعب العبوره ۀ بدخشان کې یوازیني ښارگوټي فیض آباد او ُرستاق دي. پـۀ ته هم راځي. پـ
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مزار شریف سړک،  –( د خان آباد ۱سړکونه جال شوي دي یعنی : )ۀ ونو درې ډلې ښـفیض آباده د سړکۀ دي خو لـ
( زیباک ته تللی سړک او له دې ځایه چترال یا واخان ته تللی سړک. د ۳( ُرستاق او اکسوس ته تللی سړک، )۲)

ړیو لومۀ سمبر پـدژمي کې باید سخت ژمي وي، له غرونو تـېـرېـدل ځکه ناشوني دي چې دلته د ۀ بدخشان اقلیم پـ
 جرم کې د هواۀ میاشت کې پـۀ ز کال د جنورۍ پـ۱۸۳۸د  کې واوره پیلـېـږي او سیندونه په عام ډول کنگل کـېـږي.

درجې او د لمر کښـیناستلو  ۲۶ درجې وه، د غرمې پر مهال ۱۴تر ټولو ټـېـته درجه د لمر ختلو پر مهال د ترمامیتر 
درجې  ۴۸درجې، غرمه  ۳۲ـې د لمر ختلو پر مهال ئې مهال تر ټولو لوړه درجه درجې وه، او پر همد ۱۸پر مهال ، 

درجې، غرمه  ۲۳پر مهال ۀ درجې وه، د همدې میاشتې متوسطه درجه د لمر خاتـ ۳۵او د لمر کښـېـناستو پر مهل 

  درجې او د لمر کښـینستو پر مهال اته ویشت نیمې درجې وه. ۳۸
 

الت غځینو فصلونو کې ۀ دنگو برخو کې د پرخې د َورښت له کبله پـ وډېـروله دی. په د بدخشان اقلیم متنوع او څو ډ

ۀ ـبدخشان کې هوا پۀ دي. پـۀ متعدلې هوا کې پراتـۀ منځه ځي. خو، ټول لوی کلي پـۀ پخـېـدلو مخکې خوسا او لـۀ لــ
بدخشان ۀ لوري ډېـر باد لري. پـشمالي ۀ لـ عام ډول مالیمه ده ځکه چې دنگو غرونو ورته پناه جوړه کړې ده مگر

مارچ او اپریل دا دوه میاشتې ډېر باران ورېـږي، جون، جوالی دواړه ډېرې وچې او تر  -کې باران ډېـر ورېـږي
رنیو اوچتو او غۀ تودوخه را ټیټـېـږي. پـ اوټولو تودې میاشتې دي؛ آگست، سپتمبر او اکتوبر هم وچې میاشتې دي 

 دسمبر او جنوري کې واوره اوري. ۀ نوامبر کې پیلـېـږي خو عمدتاً پـۀ ـسیمو کې د واورې َورښت پ
 

 ۀدوبي کې تودوخه ډېـره ښه ده خو په فیض آباد کې دوبی بې خونده تود دی. پـۀ ُرستاق، چایاب او دَونگ کې پـۀ پـ

 ته ورته( ډېر نیمونیا –سینه کې پاړسوب او بیا ناروغ وچ ټوخی کوی ۀ ژمي کې صدري ناروغۍ او سکاروی )پـ
ډول  ځانگړيۀ ناروغۍ کړېـږي. فیض آباد پـۀ نورو فصلونو کې خلک له تبې او د کوي )چیچک( لـۀ عام وي، خو پـ

  غیر صحي دی.
 

ـې تاجیک او تورک دي خو د تاجیکانو ئدی. له قومي اړخه وگړي  ۸۰۰۰۰نـېـږدې  شـمـېـرد بدخشان د وگړو 
لوړو غرنیو سیمو کې ژوند کوي ۀ ژبي او تورکي سنیان دي. هغوی چې پـ ډېـر دی. دوی فارسي )دَري( شـمـېـر

فارسي )دَري( خبرې کوي. ۀ عام ډول دوی هم پـۀ لهجه لري خو پـ هشیعه تاجیکان دي او ځانته ځانگړې سیمه ییز
، وفاداره قانع دې خاطر چې هغویۀ ټیټه سترگه گوري، ظاهراً پـۀ خو تاجیکان ورته پـ تورکان تر تاجیکانو بډایان دي

 ه دي. کي قومونو نومرښکـېـلوي. الندې د بیالبیلو توۀ سیاسي ستونزو کې نـۀ ځان پـ هـېـڅـکلهاو آرام خلک دي چې 
 

 اَوترانچي چوپچي مغل علي مغل

 کتالغ چرگچي مغل چونگ
 برلوچ یکي مغل کلتاتي/ قلتاتي
  سرای جان کودغان

 

چرگچي مغل، یکي یمگان، َوردُج زردیو او سرغیالن کې میشت دي. ۀ پـ علي مغل، چونگ، قلتاتي او چوپچي مغل
مغل، اَترانچي او کالغ/ کتالغ د کوکچې د سیند پر غاړه له تنگ رباط کښته او د بدخشان په سرحدي څنډو کې 

ې ن دي چُرستاق کې ټول وزبیکاۀ بدخشان کې د َمـشــَـد په سیمه کې اوسـېـږي. پـۀ اوسـېـږي. سرای او برلوچ پـ
 جان کودغان نومـېـږي. د راغ او یفتل ټول وگړي تاجیکان او هزاره گان دي. 

 

 اوس دلته د قومونو شرحه وړاندې کوو:
 باد پورته او کښته.آکې تر فیض  دَرهۀ علي مغل : د کوکچې پـ

ان یادیږي. همدا شۀ امـنۀ پـ« قرلـُق اندروني»کلي دي چې د  شـمـېـرقرلق : د ُرستاق سویل ته د کوکچې پر غاړه یو 
 لږ الندې او نورو ځایونو کې هفیض آبادۀ نورو ځایونو کې اَوترانچي. د کوکچې کیڼې غاړې ته لـۀ پـ

ې تیت و کشـمـېـرپه ټول بدخشان، قطغن او نورو ځایونو کې په وړوکو وړوکو —چنگ یا چنگیزیان. د چنگیز اوالده
خانه، روشان او نورو سمیو کې خلک اسماعیلي شیعه گان دي چې د دي. د زیباک خلک سنیان دي. له زیباکه تر وا

 نوم یادوي. ۀ ـې د رافضي یا موالیي پــئـې د آغاخان پیروان دي؛ سیمه ییز خلک ئبومبـ
 

 ،غال  ،واخان او بدخشان کې لوټۀ چلند خلک دي. پـۀ قانون له مخې میلمه پال، سوله خوښي او د ښـ یزخلک د دود
ر لږ اوریدل شوي دي؛ د ځمکې او اوبو لگولو پر سر را والړې سوې ستونزې ټولې د کلیوالو د ټولنې فسق او زنا ډېـ

د سپین ږیرو شوری چې په عامه ژبه کې افسقال سوی دی  –)آق سلقان  (1کانیا بل لوړ مقالم له لوري لکه )اکسکل
 حل اوفصل کـېـږي. ژ( –

ې دلته چ ؛ کلهته چې کابل ته رعیت ديسره گانو یوه قومي ډله هم د تاجیکانو او وزبیکانو تر څنگ د شیخ علي هزا
کان لږ دی. تاجی شـمـېـروی د دجایداد لري خو په سیمه کې  ـې ځمکې اوئي ېـرډو په یفتل کې استوگن شول. نراغلل 
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راتگ  تگۀ لوړو ځمکو ته پـ« شیوه/ ښیوې»شان د ۀ او وزبیکان ورسره بین النژادي ودونه کوي. دوی د تورکانو پـ
 کې دي. 

 

عام ډول د غونډیو د مخ په ځوړ ډډو باندې په داسې ځای کې جوړېـږي چې د اوبو لښتی یا ۀ د بدخشیانو کورونه پـ
لښتي د اوبو بهیر دلته او هلته په لویو ډبرو بند شوی وي، ۀ غـد د دروازې څو گامه هاخوا وي.ۀ ـې د کور لـئشیله 

له کبله بریښنده روڼ رنگ لري؛ او د اوبو د بند پر غاړو باندې د ډَډَورو چهارمغزو  دا ډبرې د بهاندو اوبو د بهیدا
څو کرښې په کې  ونې ـې مرغه چڼه )چمن گی( جوړه شوي وي چې د توتوئونو سیوری غوړولی وي، او تر څنگ 

  شوي وي. شنې
 

 ۀوړوکي ټولنې د جوارو واړد د همدې له لویو ویالو سره یو ځای کـېـږي ۀ بیخ کې چې د لښتي اوبـۀ رې پـد دکښته 

ۀ ــې چې لئي او د اوچتو غرونو اوچتې څوکې وواره سر راپورته کۀ شا غرونه لـۀ پټي لـېـدل کـېـږي. د کلي لـۀ واړ
ب اقتصادي حالت سره مناسۀ د کورنۍ لـتر هر کور  واورو پوښلي وي.ۀ ډېـریو برخو کې پـۀ لـېـرې ښکاري د کال پـ

احاطوي دیوال کې رادننه ځای په څو برخو ویشل شوي ۀ دې ډول پـۀ پـ وي دیوال هم راتاو شوی وي.یو ډبرین احاط
ـې د څارویو د ساتنې لپاره ځانگړي شوي ئـې د استوگنې کور وي او پاتې نورې برخې ئهغه ۀ وي، او تر ټولو ښـ

ه کـېـندل شوي وي، حال دا چې د کورنۍ وي. د څارویو د ساتنې لپاره ځایونه معموالً د ځمکې له سره دوه فیټه کښت

 د پاسه یو یا دوه نوره فیټه لوړ جوړېـږي؛ او د ټولو پر سر هموار بام جوړ شوی وي.ۀ لپاره د کوټو غولي د هغو لـ
دا ډول جوړ شوي وي چې د بام له منځه یو سوری د لوگي یا دود د وتلو لپاره ایستل ۀ ژوند کولو لپاره کورونه پـ

لرگي جوړ یو چوکاټ ایښی وي چې د واورو د َورېـدلو پر مهال د ۀ ـې لـئبام د سوري گرد چاپیره  شوی وي او د
دې ډول جوړېـږي چې شیرواني یا دستک یا تمبه چې چت ورباندې ۀ واورې د نفوذ مخه ډب کړي. د کوټو چت پـ

الندې  ږي، که کوټه لویه وي نو چتپرېـړې خټې پوښ ورباندې ایښودل کـېـتکیه کـېـږي ټینگ تمبه کـېـږي او بیا د 

 دې ډول د کوټې غولیۀ منځ کې یوه مربع جوړوي او پـۀ څلور هـَـډَورې لرگینې ستنې ایښودل کـېـږي او د کوټې پـ
ـېـږي بوسو یا په نیمڅیو پوښل کۀ پرتله ټیټ راځي، او لرگین تختونه ورته جوړوي چې یا پـۀ د نورو برخو پـۀ د کالـ

 خټو نرم پالستر شويۀ پنډ او پرېـړ دي؛ چې له دننه پـ ره د ناستې ځای جوړوي. د کورونو دیوالونهاو د کورنۍ لپا
 الندې تپه ستوغه وي نوۀ وي او همداسې ځـېـږ او کنډو کپر وي. که تر کالـۀ وي ځیني کورونه خو پالستر شوي نـ

جوړ شوي وي. د دیوالو ۀ پر یو بل باندې سپاروي جوړ شوی او د کوټو بامونه د یو بل شاته ۀ هلته احاطوي دیوال نـ

ی سامان او لوښي ورباندې ایښودل کـېـږي. د یوې ډېـرۀ ډډو ته رپکونه یا طاقچې پرېـښودل شوې وي، چې د کالـ
غو خلکو کورنۍ انتظام هماغسې ساده او بې د دکورنۍ ټولو غړو ته په همداسې احاطې کې ځای ورکول کـېـږي. 

څو دانې لرگینې کاسې، څو دانې چاړې، یوه دانه تبۍ، یو لرگین منگی او  ورو غرنیو وگړو دی؛ریا دی لکه چې د ن

وی د اوبو د ساتلو لوښي له لرگیو جوړ د د ي.کووی ټول لوازم او اسباب دي چې ژوند ورباندې د دیوه ډبرینه لمپه 
هغـه د سرې ولې له ډډو جوړ  له ونې جوړېـږي او هغو لوښو کې چې اوړه خیشتوي نښترشوي دي، دا لوښي د 

خاورین یا سفالي لوښي کم پیدا دي، خو په ځینو کورونو کې چیني  شوي لوښي دي؛ دا لوښي ُمـدََور او حلقوي دي.
یباً د ـې تقرئهمدغو ډبرو ده، د لمپو بڼه ۀ ـې هم لـئلوښي هم لـېـدل کـېـږي. ډوډۍ پر ډبرینې تبۍ باندې پخوي؛ لمپه 

ـې جوړوي ئدروي یا )نی( څخه ۀ د لمپې تر څنگ یو بل آسانه وړوکی څراغ هم لري چې لـ ه ده.بوټانو بڼې ته ورت

کې د ټــَـکــَول شویو بنگو خمیره  ې څراغونودۀ پـ انچ په اندازه دي.ۀ ـې د یوئوایي او محیط « لوز»او دوی ورته 
 پرعام ډول د کوټې ۀ څراغونه پــۀ ړهر کور کې موندل کـېـږي، دا واۀ ږدي او څوڅو دانې ورڅخه جوړوي چې پـ

ځان سره وسله گرځوي خو هغوی چې په هموارو ځایونو ۀ دستکو ځړول کـېـږي. د بدخشان غر میشتي نارینه تل لـ
وي  ۀکې استوگنه لري ډېر لږ پـېـښـېـږي چې له ځان سره وسله وگرځوي؛ خو له دې سره سره هیڅ داسې کور به نــ

وی د لري. دوی په خپلو جامو یا لباسونو کې له وزبیکانو لږ څه توپیر لري.ۀ پک دې ونــچې زنگ وهلي فتیله یي تو

ډول  عامۀ ـې پـئله خولۍ راتاووي نو د لنگۍ رنگ لنگۍ اغوندي خو کله چې  ۍلرونکې خول هڅوک له پاسهد کوپړۍ 
سړو ورځو ۀ پنې اغوندي؛ پـهر نارینه د وړیو له تارونو جوړې رنگه جورابي او د وړیو چکې ژميۀ پـ سپین وي.

ـې نیم ساقو یا نیم چکمه یي بوټانو ته ورته دي ئگڼل کـېـږي. بوټان ۀ ې چپنو درې دانې اغوستل نامعقول نـد دکې 
کې جوړېـږي. بدخشیان تر خپلې مال د شال د تړلو پر  کورونوۀ ـې پـئچې د وزې له پوستکي جوړ دي او ډېرې 

 شي. ۀعصا پرته به الړ نــۀ وي کله چې چیرته ته ځي نو د الس لـۀ ي بدخشی به نـځای یو دستمال تړي، او هیڅ بوم
 

ولو د ورک مالیېورکړې وې. الندې د بدخشان د  روپۍز کال کې بدخشان د کابل خزانې ته سل زره کابلۍ ۱۹۱۲ۀ پـ

 د محاسبې میتود ویل کـېـږي :
ده. دوی مجبورېـږي چې درنده مالیه ۀ د تعجب وړ نــ د بدخشان د خلکو شکایات او خپلواکۍ ته د هغوی لیوالتیا

څرگندوي. مالیه  ډولد ورکړې  مالیېالندنۍ شرحه د  وی حالت د افسوس وړ ده.د دورکړي. په دې شرحه کې 

 ډلې څخه سوداگر ایستل شوي دي :ۀ درې ډلو ویشل شوي دي چې لـۀ ورکونکي پـ
 

 او مزدور کار( کسب گر ۳( مالدار )۲« )زمیندار»( ځمکوال ۱)
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ځمکوال په الندې ډول مالیه ورکوي: – ۱
 ـېئخپل ډول ۀ درې روپۍ نقدې. یو خروار د غالتو نظر پـ -د هرې قلبه ځمکې پر سر 

ارزښت پینځه روپۍ. څلور پسونه دوه ټنگې. نـاَور )یو نظر په شپږ روپۍ او یوه ټنگه. غوایي  –در هر کور پر سر 
 . یو جوال، ارزښت دوې روپۍیارډهۀ ډول پراخ مالوچ( اتـ

 الندې ډول مالیه ورکوي :ۀ مالداران پـ – ۲
ً » نعل آسۀ پسونو پرسر د یو ۱۰۰۰دوه روپۍ د  پسونو پرسر د  ۱۰۰۰روپۍ( د  ۵پرځای. یو پسه )ارزښت  «عینا

 توگهۀ پـ مالیېپسونو د 

 شل یارډه د ناَور څلور جواله.  توگه. یو غوایی، لس پسونه،ۀ پـ مالیېلس روپۍ د هرې کورنۍ پر سر د کور د 
 کسب گر او مزدور کاران دا مالیه ورکوي: – ۳

 ټنگه  ۱روپۍ او  ۵ټنگه او یا  ۱: څلور روپۍ او د کور پر سر
دې سیمه کې تر زیباکه پورې کورونه او جایدادونه لري. د ۀ دا ډول ورکړه د هغو خلکو لپاره ده چې پـ مالیېد 

ز کال کې راپور ورکړل شوی دی ۱۹۰۱ۀ روپۍ ورکوي )پـ ۶یوازې د کور پر سر  واخان، شغنان او روشان خلک

روپۍ مالیه ایښې ده. داسې انگیرل کـېـدل چې د  ۱ ـېئ د هر سړي پر سرچې امیر یو فرمان صادر کړی دی چې 
ۀ بعیت لـتنه ژوند کوي. وگورئ د واخان مضمون(. دلته د ځمکې د خاورې د لم یزرع ط ۲۰هر کور کې ۀ واخان پـ

شي کوالی. برسیره پر دې هغه څوک چې ۀ السه مالداري هم نــۀ کبله ډېـره لږه کرونده کـېـږي او خلک د غربت لـ
، خو گڼيۀ اداري چارو سره بلدیت لري دا ډول مالیات مفرط یا حده وتلي مالیات نــۀ د ورکړې لـ مالیېد افغانستان د 

ۀ ـالندنۍ محاسبه کې موږ پۀ پـ شته چې دا مالیه ډېـره زیاته ده.ۀ لو شک نـکتۀ د بدخشان د خلکو بی حده غربت ته پـ

دي. د یوې قلبې ځمکې حاصل  يپرتله ییزه یا مقایسوي ډول گورو چې دا ډول مالیات څومره جابرانه یا مال ماتوونک
ځواب کې ځي، د ۀ پـولت غوښتنو ته د دـې ئدوه نیم کابلي خرواره دی. له دوه نیم خروارو حاصل څخه یو خروار 

د  یېمالکروندگر مجبور دی چې د  هشـمـېـرۀ روپیو په ارزښت یو نیم خرواره کروندگر ته پاتې کـېـږي. له دغـ ۲۲
ځمکې پر سر  ېدې توگه د هرې قلبۀ ورکړي. پـۀ نامـۀ پـ مالیېروپۍ او دوه ټنگې دولت ته د  ۱۷محاسبې پر مهال 

چې پر هغو باندې د ځان، د خپلې کورنۍ، د خپلو څارویو او د بل  اتې کــېـږيکروندگر ته څلور نیمې کابلۍ روپۍ پ

 خاطر گوذاره وکړي. ۀ کار لپاره د تخم د پـېـرودلو پـ
خشیانو باندې ال ډېـره درنده مالیه ده، برعکس هغه مهال چې بدرپښکاري چې  ،د ورکړې دا ډول مالیېدولت ته د 

 ـې نسبتاً سپکه وه. ئپه مقایسوي ډول مالیه دوی څخه میرانو مالیه ټولوله، ۀ لـ
 الندې ډول راټوله شوه: ۀ ز کال کې مالیه پـ۱۸۷۹ۀ پـ
 

 باره ۷۰میاشتني لرگي  -۳. ۱۴۰پسونه  -۲ټنگې،  ۵۰۰مسي روپۍ،  -۱َوردُج : 
  باره. ۱۴۰، میاشتني لرگي ۳۰۰ دیو : پسونهرسرغیالن او زَ 

 ه غنم، یوه پیمانۀیفتل او راغ : هرکور یو پسـ

 ۳۶۰ـین په کلني ډول: د غالتو د حاصل یو پر لسمه. پسونه: ئتنگ پا
 باره ۳۲۰، میاشتني لرگي ۱۲۰شیوه : پسونه 

 هر څومره چې اړتیا وهۀ ، سکار۱۲۰هزاره گان : پسونه 
ې ل کبدۀ ـوډالي سیستم کې د ارث وړ هغه ځمکه چې ارباب ته د خدمت پـئفـۀ ُرستاق، کشم او جرم جاگیران دي ) پـ
 د کروندگر واک کې ورکول کـېـدله.(

د ودونو پر مهال پر هرې  توگه ټاکل شوې وه؛ۀ پـ مالیېد معینې « هآن»هرې روپۍ باندې نیمه ۀ فیض آباد : پـ
 میرمنې باندې د یوې روپۍ فیس او یا د یوې روپۍ د بیعې معادل کوچ ټاکل شوي ول

 

 د کانونو او منرالونو د عاید مالیه جال ده.
 

جنس( ۀ )د تولید شوي محصول یوه برخه پـ« 2لرکوټ»د دوه وو حاکمو سیستمونو یعنی  مالیېد کې افغانستان ۀ پـ
ه ـرډېاو یا )جمع( یعنی ټاکل شوې مالیه پر هر سر یا سرانه مالیه او د هر کور مالیه، ویل کـېـږي چې د کور مالیه 

 درنده ده او د نارضایتي المل کـېـږي. 

ډول د مرییانو ورکړه ال تر ۀ ده خو یوه استثناء لري او هغه دا چې د ډالۍ یا تحفې پـۀ اگري عمالً نـد مرییان سود
ۀ ـې جوړوي او پـئاوسه هم شته. الندې د بدخشان د سرچینو بشپړه شرحه ورکول کــېـږدي. هغه اقالم چې خلک 

 فیض آباد کې پلورل کـېـږي دا دي : 
نیمایي وریښمین او نیمایي »( جامې ۴( بوټان؛ )۳)د پخلي لوښي(؛ )« ژ -نچـُـدَ » نچوا (۲د آس اثاثیه باب؛ ) -(۱)

 «.مالوچ
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 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

ډېـرې ښه بیعې ۀ ډېـرې لـېـوالتیا او مینې پـۀ د درواز، کوالب، چترال، واخان او قطغن خلک د آس اثاثیه باب پـ
ه ډېـر خوښ وي او اخلي یې. د آس اخلي. د گلگت، هونزه، نگیر او یاسین او د استور خلک چې هرکله راشي ورڅخ

وړ دي؛ واگه یا لگام او نور هر شی چې په یراق کې له وسپنې جوړ  ېیراق چې له مخمل جوړ وي د ډېرې خوښ
د آس د زین له تسمې پرته چې د آس تر لکۍ الندې تړل کـېـږي د ورکړل شوي وي. ۀ شوی وي د سپینو زور اوبـ

لورل کــېـږي. یوازې یراق چې په اتور روپیو پلورل کـېـږي ډېر کلک او روپیو پورې پ ۸تر  ۱۶یراق بیعه له 
جوړ د پخلي « ُچدَن»له چوان  روپۍ ده. ۲۰یوازې د اوسپنې رویه کاري ورباندې شوې وي. د مخملین یراق بیعه 

د شمال  «یان شهرپا»لوښي په پورته یادو شویو ځایونو او یارقند کې پـېـرودل کـېـږي. چوان یو ډول اوسپنه ده چې د 

قالبونو  ۀڅخه راوړل کــېـږي. چوان په فیض آباد کې په لویو بـَـټـیو )کوره( کې ویلي کـېـږي او بیا پـۀ غرۀ لویدیځ لـ
غو بوټانو بڼه هماغه د کابل د د دبوټان پلورل کــېـږي.  څرمنینټول بدخشان او واخان کې ۀ کې اچول کــېـږي. پـ

دي او هغه ټک وهل سوي کې ۀ میخونه پـۀ واړۀ ، او واړيد ېلوړ ېـې ډېـر« ئکــَُری»بوټانو بڼه ده؛ خو پونده 
ساقداره ۀ اوږد روپۍ ده. دوی ۸ـې ئشي گرځــېـدالی. بیعه ۀ دغو بوټانو کې نــۀ وي پـۀ څوک چې ورسره بلد نــ

له مالوچو جوړ وي. د  شي ته ویل کـېـږي چې نیم له ورېښمو او نیمۀ بوټان هم جوړوي. د بدخشان )سوسي( هغـ

 ـې.ئخلک دا ډول توکي خوښوي او اخلي  ېقطغن، کوالب، شغنان تر روشان، درواز، چترال، هونزه او واخان پور
ډول ورکوي. دوی ورڅخه ۀ ـې خپلو ملگرو ته د ډالۍ پـئـې او اکثراً ئجوړوي او اغوندي « چوگه»دوی ورڅخه 

 لري. ۀ ۍ کمپلې خو چندان کیفیت نــجورابې او کمپلې هم جوړوي کټ مټ لکه چترال
  

 له پایان شهر پورته د کوکچې له شمال لویدیځ څخه راوړل کـېـږي. « ژ –ُچدَن »اوسپنه او چوان 
 

رتلې پۀ اړخه د گلگت پـۀ سینده تر السه کـېـږي او د بیعې لـۀ بڼه د کوکچې لـۀ زر یا طال د دوړو یا گــَـرد پـۀ سر
 الرې کابل ته وړي.ۀ زر د مزار شریف لـۀ عام ډول دا سرۀ ي. خلک پـبدخشان کې ارزانه دۀ پـ
 

د )آبي( الجورۀ الجورد روښانه شنـۀ دَره کې موندل کـېـږي. بدخشانیان وایي چې تر ټولو ښــۀ الجورد د کوکچې پـ
هغومره  دي او پر خپل مخ د سرو زرو خالونه لري. دا ډول الجورد تر بل هر چیرې بخارا کې ډېـر خوښوي هر

ـې ئروسي سوداگر الجورد اخلي او خپل هـېـواد ته ـې لوړ وي. ئوي هماموغره ارزښت  ـېئچې د الجوردو دانې لو
روپیو « 5محـمد شاهي» ۱۰۰ۀ بدخشان کې پـۀ سره برابر دی پـ« 4توله» ۳۶۰چې له « 3سیر»وړي. یو بخارایي 

 تي انحصار دی. عادي د چلند وړ روپیو پلورل کــېـږي. دا دول ۱۲۵او یا 
کي دوننکان کې کار شوی دی او کیۀ ځایه چې دننه پـۀ ولسوالۍ کې د یاقوتو یو کان شته؛ خو تر هغـۀ د غران پـ 

یمه شي کیدالی چې د کار سۀ له کبله له څراغونو پرته ځکه کار نـ او تورتم دننه پرمخ تللي دي اوس د ډېـرې تیارې

 ډېره پراخه ده. 
 

ښۍ  ۀبدخشان کې د فیض آباد سویل لویدیځ ته د کوکچې د سیند پـۀ پـ پـِـستې د ونې میوه ده. د «زوغړنځه»بزغنج 

ورکوي.  «بزغنج»ـې ئکال پـسته ورکوي پر بل کال ۀ کې دي. دا ونې پـر یو شـمـېـرستر ۀ غاړه کې د پستې ونې پـ
اره یارقند ته وړي؛ او د پستې دانې ـې د سوداگریزو موخو لپئدا هغه مواد دي چې څرمن ورباندې رنگوي. سوداگر 

لپاره « سوخت»خلک دا ونې د سونگ کې فیض آبادۀ ـې کابل او هندوستان ته وړي. پـئچې میوه ده، سوداگر 
 پرتلې ډېـر دوام لري. ۀ د نورو سکرو پـۀ سوځوي. د پستې د ونې سکار

 
 نوربیا

 ...پوستکی. داال یو ژوی دی چې« 6داله/ داال»د 

                                                                 
3 - seer  :دَورو وویشل  ۳هندوستان میتریک سیستم دود شي د هندوستان د وزن او اندازه اخیستلو سیستیمونه باید په ۀ مخکې له دې چې پـ

ې ک لنډیز باید ووایم چې په پخواني سیستمۀ شي. له سلطان اکبر مخکې دوران، د  سلطان اکبر په دوران کې او د برتانو ښکیالک دوران. پـ
 ۹۳۳گرامه ده او یو سیر  ۱۱.۶۶گرامه ول. یعنی یوه توال هماغه  ۱۱.۶کیلوگرامه کیدل. یو توال  ۰.۹۳توال( کیدلې چې  ۸۰« )سیر»یو 

 ژباړونکی  –کیلوگرامه کــېـږي.  ۳۷.۳سیره دی چې  ۴۰گرامه دی. ورپسې َمـوند دی چې یو َموند 
4 - tola  توله، تول او توال;तोला ویدي کې د وزن یو مقیاس دی ۀ دوستان د وزن د مقیاس یو لرغونی واحد دی. توال اصالً پـد سویلي هن

 ژباړونکی  – معنی بیان شوی دیۀ د وزنولو پـ( तोल« )تول »سانسکریت کې ۀ چې پـ
5 - shahi rupees-Muhammad   ۀ ز چې د هغـ۸۱۷۴ – ۱۷۱۹: ښایي د لیکوال موخه دلته د هند له مغولي پادشاه سلطان محـمد شاه

 ژباړونکی  –دې سیمه کې دود ول. ۀ مسکوکات پـ
6 - Dalla 
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