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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
  لومړی ټوک 

 برخه مه اوه
 

 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

 

ۀ نامـۀ پـ« )د واورې د گیدړ« 2داالی خفک»ـې د ئکابل کې ۀ پوستکی. داال یو ژوی دی چې پـ« 1داله/ داال»د 
 ۀخو د بدخشان پـ کې دي؛ شـمـېـربې شماره ۀ بدخشان کې تر هونز، نگیر او یاسین سیمو پورې پـۀ یادوي او پـ

پرتلې ډېـر تور دی، او دغه توروالی د ښکال ۀ ځایونو پـژوی پوستکی د نورو ۀ غـد دورڅـېـرمه گاونډیو غرونو کې 
آنې ۀ ـاندازه دی یوه روپۍ او اتۀ کې دغسې یو پوستکی چې د یوې پیشو د پوستکي پـ دوی ۀیو صفت گڼل کـېـږي. پـ

 ي. ړـۍ پـېـښور ته د پلورلو لپاره وئقیمت لري. سوداگر دا پوستکي رانیسي او بخارا او کابل او د چترال له الرې 
 

شته. اصلي بدخشي اسونه متوسط جگوالی لري خو ډېـر غښتلي ۀ بدخشان کې هـَـډور او غټ اسونه نــۀ اسونه : پـ

ـې له پینځوسو محمـد شاهي روپیو ئرفتار ولري قیمت ۀ لري او ښـۀ دي. یو ښکلی آس چې ځوان او هیڅ عیب ونـ
ده، ۀ ې راوړي او وایي چې بدخشي آسونه دي، داسې نــالرۀ ـې د چترال لـئدی. هغه آسونه چې سوداگر ۀ لوړ نــ

 ۀقطغن او کوالب هم راوړل کــېـږي؛ بدخشاني نارنیه اکثر وختونه کوالب ته ځي او د هغـۀ مگر بدخشان ته آسونه لـ
ـې د ئالرې بدخشان ته راوړي او پر سوداگرو ۀ ـې د زیباک یا چترال لـئنیغه ۀ ځای آسونه غال کوي او نیغ پـ

او غټ آس قیمت لـه سلو محـمد شاهي روپیو ۀ ښـۀ د دغو دوه وو ځایونو د یو نومونو خرڅوي.ۀ خشي آسونو پـبد

 ز کال راوروسته د آس صادرات منع شوي دي. ۱۹۰۶دی. له ۀ لوړ نــ
  

پلورونکي ورڅخه د  –وړي، خو څرمن ۀ دوی خپلې وزې بل چیرې د پلورلو لپاره نـ لرونکي وزې.ۀ اوږد ویښتـ
ـې پلوري، سوداگر دا وړۍ پـېـښور او کابل ته وړي او گټه ئوړیو برخه له ویښتانو جال کوي او پر سوداگرو باندې 

جوړوي « نمد»یمڅي ندغو وړیو څخه ۀ لري، دوی لـۀ سته چې وړۍ دې ونـۀ ورباندې کوي. د بدخشان هیڅ وزه نـ

 یادوي. ۀ نامـۀ پـ« 3تی بت»د وزو دا وړۍ د کې بدخشان ۀ ـې پلوري. پـئفیض آباد کې ۀ او پـ

                                                                 
1 - Dalla 
2 - dalla -i- khafak 
3 - tibut 
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منځ  ۀیادېـږي. دا پسونه د تورکانو او تاجیکانو پـۀ نامـۀ پنډ یا چاغ لم لرونکي پسونه، په عام ډول د تورکي پسونو پـ
پسه څخه لږ تر لږه یولس نیمه ۀ ه دي او ډېـر غټ پسونه دي او له یورشـمـېـزردیوی پایان کې ژوند کوي بې ۀ چې پـ

پونده( دی. سوداگر دا پسونه بخارا او  ۳۲« )سیره» ۱۴ـې ئپونده( غوښه تر السه کـېـدای شي او لم  ۱۲۰)َمونده( )
 لري. ۀ نـ ندـې چندان خوئیارقند ته د خرڅالو لپاره وړي خو دا باید یاده کړو چې غوښه 

 
( پـېـښورۍ ۳اجناس (؛ ) ( سپین بزازي )له مالوچو جوړ۲( متفرقه شیان؛ )۱بدخشان کي. )ۀ مال التجاره پـ هندي

( ۷دکمې؛ ) –( تڼۍ ۶( نمجنه بوره؛ )۵( چای، )۴سپین رنگ او رنگه؛ )ۀ ـې پـئلونگي، او لودهیانه لونگي دواړه 

؛ «، پټوگانخلعتونه» 4( کینکابونه۱۰؛ )«وتیو ډول ماه»( سوَرور ټوکر ۹( گوگړ؛ )۸، )«ریښکۍ –فیټه »پټۍ 
 ي شالونهشـمـېـر( ک۱۱)

 
 .او نیل دي« زر چوبه»، کورکمن «زنجبیل»ټولو مال التجارة کې تر ټولو ډېـر د استعمال وړ تور مرچ، سونډ ۀ پـ
 

ټوکر ډېـر « 6مارکین»ټوکران(، خاصه )له مالوچو جوړ شیان( او ۀ )اوږد« 5لټه»کې د سان یا  ټوکرانوسپینو ۀ پـ
خرڅـېـږي ځکه چې روسي چیت تر ټولو ډېر ۀ او شال ښـ« 7چیت»رنگ ټوکر کې یوازې ۀ خرڅـېـږي، او د سر

بین  -تورکستان ۀ ـې چې روسي چیت غوره گڼل کـېـږي دا دی چې دا ټوکر پـئقوي گڼل کـېـږي؛ او بل دلیل 
یتود او شکل مۀ یت پـچانگلیسي  د که ډېـر ټینگ دی.پرتله ۀ االکسوس میتود باندې تولیدېـږي او د انگلیسي جنس پـ

ډېره  پرتلېۀ د هندي پـ هروسي مال التجار شي ځکه خلکۀ شان پایدار پاتې نـۀ یت پـچتولید شي بیا به هم د روسي 

 . خوښوي
 

محـمـد  ۳ۀ بدخشان کې پـۀ آنې خرڅـېـږي پـ ۱۲لودهیانې کې یوه روپۍ یا ۀ ادنا او نامرغوبه هندي لونگۍ چې پـ
هټۍ والو څخه اخلي. د لونگیو ۀ ـې لـئفیض آباد کې پلورل کـېـږي؛مگر د سیمې پـېـردونکي ۀ شاهي روپیو پـ

اخلي ځکه چې تورې جامې د ویر او ماتم ۀ بازار لري، خو هیڅ څوک توره لونگۍ نـۀ بدخشان کې ښـۀ خرڅالو پـ

 ي. ېــږنښه گڼل کــ
 

یادېـږي.بدخشیان یوازې چای ډېـر ۀ نامـۀ پـ« چای –تلخ »ټولو تریخ چای د  دلته خلک ډېـر شین چای څښي، او تر
چای بیعه لوړه ده. ۀ غـد دکاروي، خو کله ناکله خوږ چای هم جوړوي. ۀ کښې ډېـره نـۀ خوښوي او بوره یا مالگه پـ

چې سهار له خوبه  یادوي. کلهۀ نامـۀ پـ« شیر چای»ـې د ئدی او دوی ۀ یو ډول بل چای دی چې چنداني تریخ نـ

ې ډول چای بیعه ټیټه ده خو تریخ چای خلک ډېر کاَروي؛ د دي. ومالگه ورسره گډ اوڅښي « شیر چای»پاڅي دوی 
 ورځ کې یو ځل څښي خو تریخ چای لویه ورځ څښل کـېـږي.ۀ د شیدو چای دوی پــ

 
هندي نمجنه بوره او مکعبي قند تر خپلې شعاع الندې راوستی  ې،نمجنه بوره لږ خرڅـېـږي، ځکه چې روسۍ بور

 دی.

 
لگول کـېـږي. د لوسیفر د گوگړو ۀ آسانه نـۀ خوښوي چې روسي گوگړ پـ ډېـرځکه « لوسیفر گوگړ»بدخشان هندي 

 پرتله لوړ دی. ۀ قیمت د روسي هغو پـ
 

د افغانانو له  ـې دادی چېئاوړي، دلیل سورور ټوکران خلک ډېـر خوښوي خو سوداگر دا ډول ټوکران ډېـر لږ ر

دغو کبله ۀ وو خو اوس له افغانانو سره د راکړې ورکړې او مراودې لـۀ واکمنۍ مخکې د سورور ټوکر کالي دود نــ
 او چپنو ډېـره اغیزه کړې ده. « چکمنې 8چوگا» ډول ټوکرانو د هغوی پر اوږدو کالیو

  
بدخشیان بډایان دي؛ خو ۀ باجوړي سوداگر دومره شتمن دي او نـۀ ې نـکینکاب بدخشان ته ځکه لږ راوړل کـېـږي چ

 ـې سوداگر له مزارشریف څخه راوړي. ئکله ناکله 

 
 دي ځکه چېۀ ـې تړي، خو د اوږدو شالونو شوقیان نــئي شالونه ډېـر خوښوي او پر خپلو سرونو شـمـېـربدخشیان ک

 شته. ۀ نــدلته  د شال اغوستلو دود

                                                                 
 4- kinkabs   ژباړونکی -: دا یو هندي نوم دی چې بنارسي ریخت اموالو ته وایي لکه پټو گان، خلعتونه او  بنارسۍ 

5 - latta 
6 - markin 
7 - chit 

 8 - Chogas  .هماغه چکمنې دي 
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( ۵( پوستینونه، )۴؛ )«د سپینو مالوچو شیان» ( لته ۳، ))ټوکر( ( تیک۲، ))ټوکر( ( چیت۱التجاره : )روسي مال 
 ( سماوارونه۸( د چای پیالې، )۷( چایجوشونه؛ )۶؛ ))قند خشتي( معکبي قندونه

 
همدا  ـې غوره بولي چېئهر ډول چیت، انگلیسي ډول ته ورته، خو لږ څه ورڅخه ټینگ دی او نتیجتاً بدخشیان 

 میتود اوبدل شوی دی. ۀ واخلي. او دا د تورکستان پـ
 

ه ـې زیږئبدخشان او تورکستان کې کاَرول کــېـږي او دوه ډوله دي، یو ډول ۀ تیک داسې یو ټوکر دی چې یوازې پـ

لي کې اوږدواۀ ـې پسته او نرمه ځمکه لري او پـئي او بل ډول ېــږیادۀ ـې د تیک په نامـئځمکه لري او همدا ډول 
وی د شان یو پارچه کـېـږي، ترښکې ډول ډول رنگونه لري؛ۀ پـ« سوسي»ترښکې یا فیټې لري او له یو بل سره د 

ته ورته دی. شاهی تیک د نورو « پطلون - جین»یادوي. د دواړو ډولو ټوکرانو تولید ۀ نامـۀ پـ« تیکی شاهی»ـې د ئ
مینه وال لري. دوی له دغو ټوکرانو څخه د پوستینونو پوښونه اواسترونه او لوی آزاده  ډېـرپرتلې ۀ ډولونو پـ

 ـې واغوندي. ئالندې ۀ پرتوگونه جوړوي چې تر بل پرتاگـ

 
ـې ئدی او بدخشیان ۀ څخه راوړل کــېـږي، خو دا ټوکر چندان ټینگ نـ روسیېسان یا لته )مالوچي توکر( هم له 

 یو څه زوړ او پیکه رنگه ټوکر دی. دي او ۀ دومره شوقیان نـ
 

 ډېـرۀ عام ډول سپین دی پـۀ ـې پـئاو ژېـړ رنگونه او دننه منځ ۀ ، شنـۀروسۍ چاینکې او پیالې چې له دباندې سر

بدخشان ۀ ځکه ډېر اخلي چې پـخلک ـې شتمن ئـې نیستمن او هم ئشمـېـر کې راوړل کـېـږي او ډېرې خرڅـېـږي. هم 
 ی ډېـر څښل کـېـږي او هرڅوک د چای پیالې لري. عام ډول چاۀ کې پـ

  
ېر پرتلې ډۀ څخه راوړل کـېـږي زښت ډېـر سپین دی؛ دا قند د هندي قند پـ روسیېچې له « قند خشتي»مکعبی قند 

ۀ ـپ کې بدخشانۀ تودو یا سړو اوبو کې ویلي سي. دا قند پـۀ خوږ دی خو ډېـر کلک دی او ډېـر وخت نیسي چې پـ

ورڅخه جوړېـږي. له « ژ -ۀ خواړۀ پتاسې، اکبرۍ، خواږ»حلویات  یاۀ خواږ ازه پلورل کـېـږي او هر ډولډېـره اند
 ۴جوړولو کې کار اخیستل کـېـږي. د روسي مکعبي قند قیمت ۀ بلې خوا له هندي نمجنې بورې څخه د درملو پـ

 نیم سیره دی.  ۲۱ نـېـږدېـې ئمحـمد شاهي روپۍ دي او وزن 
 

ل راوړ روسیې)قهوه یي یا خړ سنجاب( او سمور څخه جوړېـږي او له « سنجاب»پوستینونه د گیدړې، پیش پړانگ 

ـې ئ شـمـېـردي: یو ۀ ي سماوارونو ډېـر ښـشـمـېـرلږه اندازه دی. روسي سماوارونه تر کۀ ـې پـئ شـمـېـرکـېـږي خو 
ـې مسي سماوارونه دي او ئسو جوړ شوي دي خو اکثریت ـې له مئ شـمـېـرد مسو او جستو له ترکیب )ژیړو( او یو 

 غټ دي.
 

( ۷( قالینې؛ )۷( د تاسو ټوکر؛ )۵( پوستینونه؛ )۴قناویز، )(۳سب؛ )ــَـک -( بې۲ب، )ــَـشت( ا  ۱بخارایي مال التجاره: )

 ( څرمني بوټان۸روسۍ څرمني جورابې؛ )
 

وریښمو کې اوبدل ۀ ـې د مالوچو دی او پـئري؛ تار ا شـتـَـب داسې یو ټوکر دی چې پر خپل مخ د هر شي نښې ل
قناویز څخه پټوگان، سرتختي او روی جایي او بالښتونه جوړوي او شتمن او بډای ۀ لـدې څخه او ۀ شوی دی؛ لـ

 ـې اخلي. ئخلک 

 
 کـَـسب هم د همداسې ټوکرانو یو ډول دی. –بې 

 
او وریښمو څخه اوبدل شوی « سر دوز»شان د ټوکرانو یو ډول دی، چې له زرینو سنیو ۀ تاس هم د کیناب د ټول پـ

داسې ټوکر څخه دوی اوږد لستوني کمیسونه )چوگا( او یا کرتۍ او باال ۀ ـې تر کیناب لوړ دی او لـئوي خو کیفیت 

 پوشونه جوړوي. 
 

ۀ پوستکي څخه له بخارا څخه د خرڅالو لپاره لـۀ کیفیت لـۀ یدړ( د ښـ)د واورو د گ« 9دله ی خفک»پوستینونه د 
سمور آبی( له بخارا څخه « سگالوو« »سگ آبی«// »دریابي سمور»پوستکو سره یو ځای )لکـه د اوبو سپی 

او بخارا څخه لوړ کیفیت لري راوړل کـېـږي « شادمان»، «حصار»راوړل کـېـږي. غټې او وړې تورکمني غالۍ له 

جورابې او څرمنین بوټان او « بلگر»روسۍ څرمني  همدا شان د وریښمو غالي اکثراً د پلور لپاره راوړل کـېـږي. او

                                                                 
9 - dalla -i- khafak 
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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
 

دي. بدخشیان څرمنین پوښونه د خپلو چینایي لوښو د ۀ بخارا څخه راوړل کـېـږي او خورا زیات ښـۀ چینایي غابونه لـ
خپله  ۀځان سره اخلي. پـۀ ـې لـئالې ږدي او د سفر پر مهال دغو پوښونو کې خپلې پیۀ پـپوښلو لپاره کاروي، هغوی 

غو شیانو ترڅنگ هر ډول جامې هم له بخارا د ددي. ۀ بدخشان کې هم چینایي غابونه جوړېـږي خو چندان ښایسته نــ
د بخارا څخه ۀ څخه راوړل کــېـږي او ډېـرې ښایسته جامې دي او ډېرې اخیستل کـېـږي. سوداگر دا ټول شیان لـ

 الرې راوړي. ۀ کوالب لـ
  

ۀ د قطغن او کندز اجناس. د قطغن سوداگریز اموال او توکي آسونه، مالگه، وریجي )بَسمتي وریجې( دي چې پـ

بولي. د قطغن آسونه ډېـر پیاوړي اندامونه لري، ډېـر چټک ځغاستي دي او ډېـر زړور « دیوزیره»ـې ئبدخشان کې 
 چې ـېئته او هر سوداگر سۀ غټ هډَور آسونه نـ کې بدخشانۀ مخکې مو وویل چې پـدي. آسونه او بې ډاره بې باکه 

محـمد شاهي روپیو لوړ  ۱۰۰آس قیمت له ۀ ښـۀ قطغني آسونه دي؛ د یو هماغه الرې راوړيۀ له بدخشانه د چترال لـ
 َرمو َرمو ژوند کوي له وزبیکانو سره دي. ۀ دی. دا آسونه پـۀ نــ
 

بدخشان کې پلورل ۀ ته( او پـساشکمش کې د مالگو نامتو کانونه ۀ څخه راوړل کـېـږي )پـ« غانااوۀ »قلعـ لهمالگه 
 ۀدوه رنگه لري. دا مالگه د اوږدو خښتو پـ مالگهدې کبله دا ۀ ته نو لـسدغه مالگه کې ډېـره سره خاوره ۀ پـ کـېـږي.

پیند دادن »پلورل کــېـږي. دا مالگه د  هته ډېـري، او همدلېــږبڼه د خرو پر شا باریږي او فیض آباد ته راوړل کــ
ۀ سیر یو پـۀ یو څوک د پینداد خان یا د کوهاټ د مالگې د یو کهده؛ ۀ شان نــۀ یا د کوهاټ د مالگې پــ« 10خان

دې مالگه کې هر شی واچوئ ۀ وکاروئ. که تاسو پـ« 11چیټکونه» ۵ې مالکې د دښایي نو څلورم برخه وکاَروي، 

 ـې وکاروئ.ئـې کړئ او بیا ئاوبو کې خیشته کړئ، پاکه ۀ اړوي. تاسو لومړی دا مالگه پــې سور ئرنگ 
 

 ، سپین انگبین. «بسمتي»)کمپلې(، چکمنې )نرمې، وړینې چوگا(، جورابې، وریجې « لویس»چترالي توکي. 
 
له اومو یا خامو وریښمو او مالوچو او وړیو اوبدل کـېـږي او یا هم ۀ چې لـ وایي« ک مپ ل»بدخشان کې کمپلو ته ۀ پـ

 خپله دۀ بدخشان کې خلک پـۀ بدخشان کې خلک دا ډول کمپلې پر زین باندې اچوي. پـۀ وړیو اوبدل کـېـږي. پـ
 دی. ۀ هغو سره برابر نــۀ ـې د چترال لـئهمداسې کمپلو د جوړلو بدل سازي کوي خو کیفیت 

 
یادېـږي. د چترال جورابې اوږدې او ښکلې رنگونه لري. ۀ نامـۀ پـ« 12کربیري»ـې د ئچکمنې، پَسته او نرمه هغه 

شي جوړوالی چې له چترالي جورابو سره برابري او سیالي ۀ ټول هندوکش کې هیڅ څوک داسې جورابې نــۀ پـ

 ـې ارزښت ډېر دی. ئبدخشان کې ۀ ي او پـسوکوالی 
 

، دا تر ټولو ډېرې ښې وریجې دي، خوږ بوی لري دي یادېـږي اعلی وریجېۀ نامـۀ پـ« دیوریزه»هغه وریجې چې د 
 کمه اندازه راوړل کــېـږي.ۀ او خورا خوندور خوند لري خو دا وریجې پـ

 

 هم راوړل کــېـږي.« شمشیر»کله ناکله له چتراله گوجراتي تورې 
 یارقنده مال التجاره راوړل کـېـږي.ۀ بدخشان ته لـ

 
 ځایه وروسته فیض آباد، چترال او دې ۀزیباکه سلفر تر السه کـېـږي او لـۀ و لـشغانه تر السه کـېـږي، اۀ سره طال لـ

 واخان ته لـېـږدول کــېـږي. 

 
کې بوټ جوړوونکي، څرمن کاران، خبازان، قصابان، میوه او ترکاري پلورونکي، د مساله جاتو  فیض آبادۀ پـ

او چای پلورونکي سته خو « مسگران»د نارینه وو د جامو پلورونکي، آهنگران، ترکاڼان، پښ ، پلورونکي، بنجاره
وی دسته. ۀ نـ« گلکاران»، گنډونکي، کالي مینځونکي، د آس نعبل بندونکي، یا کور جوړونکي «سلمانان»نایي 

ي. د گنډونکي له کابله راغلي دخپله کوي. د آس نعلبند کاران او ۀ پریمینځل، گنډل، خرییل، بوټ گنډل او گلکاري پـ

بدخشان په استوگنو وگړو کې تورکان ډېـر صنعت کاره وگړي دي. دوی د فیض آباد په بازار کې ډېـر شیان پلوري 
ـې لرگي د پلورلو لپاره ئ؛ ځینې او د آس نوره اثاثیه« کجاوې»لکه د آس پوز بند، د آس قیضه، رسۍ، انډولۍ 

لري، د پسونو د ساتلو ډېـر شوقیان دي او ډېـر پسونه « مادیانې»یستلو لپاره اسپې د آس د نسل اخ دوی ټولراوړي. 
ـې د پلورلو لپاره ئله دوی څخه اخلي او یارقند او بخارا ته  ـېئساتي، داسې پسونه چې غټ غټ لمان لري، سوداگر 

                                                                 
10 - Pind Dadan Khan 

 11 - chittack  ژباړونکی -گرامه کـېـږي  ۵۸.۳۲: د وزن تللو هندي مقیاس. یو چیټک 
12 - karberi  
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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
 

تووړي. د ک ونو کوچ فیض ته د پس دـې جوړوي او ئډېر دود دی او هر کور  کې دویۀ جوړول پـ «قروت» ر 
د  13منځ کې اَوترانچیانۀ وی پـد دخرڅالو لپاره راوړل کـېـږي. د بدخشان ښـېـرازي د همدغو تورکانو له کبله ده. 

 بخارا څخه د سوداگرۍ کارو بار هم کوي. ۀ لویو رمو د لرلو له کبله ممتاز خلک دي او ډېـر بډای خلک دي او لـ
 

دَرې، سرغیالن او نورو ۀ کوزو دَرو کې موندل کـېـږي. موږ د َورد ج پـۀ ان پـد چاغو لمونو پسونه یوازې د بدخش
سړو ځایونو کې ۀ ندرت موندل کـېـږي او یوازې پـۀ پـ« یرق»ورته ځایونو کې یوازې اوږد لمي پسونه لیدلي دي. 
انو ته دوی قیرغیزي اوښان کاَرول کـېـږي؛ دوه کوهانه اوښ لیدل شوي دي لکه زیباک. یو کوهانه او دوه کوهانه

 اوښان وایي.
 

اوبو خړوبې دي، د زردیو ۀ پـۀ د تنِگ باال یا د َورد ج دره، د سرغیالن دَره، زردیو او د یَمگان دَره دا ټولې دَرې ښـ
ـې د سرغیالن ئدَرې څخه او بل ۀ ـې د َورد ج لـئخلک د خپلو ځمکو لپاره د اوبو لگولو دوه لوی کانالونه لري، یو 

ته. ځینو ځایونو کې په هموارو ځمکو کې کرکیله سۀ ه همواره ځمکه نــېـرډتنگ پایان کې دومره ۀ اوبو څخه. پـۀ لـ

ه لږ ده، ډېـر« زمین آبي»پاسنیو برخو کې کـېـږي، دلته په اوبو خړوبه ځمکه ۀ کـېـږي خو عمده کرکیله د غونډیو پـ
 ـې عمدتاً للمي ده. ئاو کرکیله 

 
د بدخشان او پایان شهر په دښتو کې  دي.« لوبیا»لټري او  باقليعمده ترین کرهنیز محصوالت وریجې، غنم، دلته 

ۀ چکران پایان او ښایی د جرم د سیمې پـۀ مالوچ کرل کـېـږي، همدا شان د ب هاَرک په ځمکو او د َورد ج د ولسوالۍ پـ

 د شاوخوا کېۀ ته. د تنگ پایان پـسۀ . له دغو سیمو پرته بل چیرې وریجې او مالوچ نــوکرل سيځمکو کې مالوچ 
 کــېـږي. ۀ نــ« شولې»وریجو کرکیله 

 
آباد  کثرت موندل کـېـږي. د فیضۀ پـ« سپین پالک»ډېـر اندازه تولیدېـږي. گنانگول ۀ بدخشان کې سپین نخود پـۀ پـ
ه ده. شگه گډ هـې لږئخاوره کې ۀ کیفیت لري. پـۀ سویل کې د پــِـستې د میوې یو ځنگل دی. د بدخشان خاوره ښـۀ پـ

ۀ پـ میاشتې سره سمون خوري.ۀ میاشت کې شیندل کــېـږي چې د جنوري لـۀ لپاره تخم د مرغومي پـ د پسرلي
ه مگر د تسبدخشان کې خورا زیاتې بیکاره ځمکې د کرنې لپاره ۀ پسرلي کې ډېر باران ورېـږي. پـۀ بدخشان کې پـ

 ـې لږ دی. ئ شـمـېـروگړو 
 
او  ، چنارسپـېـدارندرت لـېـدل کـېـږي، خو غان، ۀ لرگي پـ« 14دیودار»لوی چارتراش لرگي لکه  کې بدخشانۀ پـ

کښته ځایونو کې چنارونه او د میوو ونې پریمانه دي، تر ټولو ډېر د توت، ۀ لوړو دَرو کې ډېـر دي او پـۀ وله پـ
 و انگور هم پریمانه او د لوړ کیفیت دي. ، مڼو، ناک، بهي او آلو ونې دي. شفتالو او هندوانې ا«زرد آلو»مندتې 

 
و ان په فارسي لیکل ایي بدخشډېـردی چې ووایو شا ته گرځـېـدلی دی، ۀ بدخشان کې لیک لوست دې کچې ته نـۀ پـ

 ۀـې پـئعربي پوهـېـږي چې یا ۀ کسان پـ شـمـېـري، خو تورکي شاعري هم لوستل کـېـږي. لږ سلوستل کوالی 

روږدي « بنگ» 15گنجه او تریاکوۀ زده کړې ده. خلک ډېر زیات چای څښي او همدا شان پـپـېـښور یا بخارا کې 
  خوري او تودې جامې اغوندي.ۀ خواړۀ ټوله کې بدخشیان ښـۀ پـدي. 

 
 بیانور 
 لوړوالی : ۶۸ -۱۲، ۳۵ -۳۵:  بدقاق

                                                                 
13 - Autaranchis 

 14- deodar ـې ئانگلیسي کې ۀ : پـCedrus deodara  سانسکریت دیَودارو ۀ ـې لـئبولي چې ریښهदेवदार  څخه راغلې ده چې د سرو

 ژباړونکی -ونې ته ورته ده. 

 15 - ganja ژباړونکی  –هندي کې بنگو ته گنجه وایي ۀ : گنجه یا گنځه یو سانسکریت لغت دی او پـ 
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