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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که گنجینهتیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این   

  
 ۳۱/۱۰/۲۰۲۲ بخش ولسوالی ها// جغرافیه عزیزهللا کهگدای

   قاموس کبیر افغانستانسوالی های والیت »بدخشان« در ول یفمعر
 ها در افغانستان دارد  یلبدخشان زیاد ترین ولسوا

 
 

ولسوالی والیت بدخشان  ۲٨از    این ولسوالی یکی  ولسوالی شغنان :
شرقاً متصل به دریای آمو ،غرباً به دست شیوه ، جنوباً به ناحیۀ است  

زیباک وشماالًبه ولسوالی دروازهم سرحداست زبان اهالی آن شغنانی 
از یکی  .که  است  ایریانی  بخش  دشتهای شغنان     زبانهای  دارای 

چندین   ودشت خوست که دشت شیوه بهاست ، دشت شیوه    رمشهو
 شده است ودشت خوست  سیراب وشاداب جدا  وادیهای  و  قسمت بزرگ

مو آمو  رود  داشته  درسواحل  مرکزقعیت  وبدخشان  زمانی  قطغن 
ازمیان  رفته  این موقع  النهربوده است که بمرور زمانوماورأ یتش 

برجای است   ها وعمارات مخروبۀ آن  دیوارهای قلعهواکنون بعضی  
درۀ است   ،بوده    بدخشان  از شهرهای عمده والیت  . درواقع شغنان
 ازآن میگذرد. که رود پنج »آمو«خوش آب وهوا 

 باج گزاران شغنان، شرقی ترین    دراوج گسترج دولت مامون رشید 
ونیزشاید   شان ، غرام و درواز، آنگاه سرزمین های رو  و واخان بود

ۀ قدرت »ختن« خرج ا حیطاب تا سرحدغازمر   بخش شمالی بدخشان
 معالک(ال  ابن خردادیه) نظامی اسالمی بوده است

 شده ، ظاهراً گفته    ترکراغنانی  ی شازینکه آرین ها است    روایات 
ترکی خاندان  که  جهت  مثالً   ازآن  یان  ازجملۀ  برشغنان   خماربیگ 

 .   یعقوبی البلدان (میکرده است )وت حک 
 ی است خود ازنام مردماناشغنان م  که نام  از شرح فوق معلوم میشود 

 شکل جمع  هآنهم ب  که دران ساحه می زیسته اند  موسوم به »شقینه«
آمده   شکنان شقنان همبه اشکال  وجغرافیاییدرکتب تاریخی نسبتی هم دارد. این نام  « که مفهوم/ آن  جمع»با پسوند 

 –.)تاجکان    میبردنی نام  -ستان بشکل شیضمن خبردادن ازشهرهای تخارم  ٧ف چینی در قرن  است وسیاح معرو
 فوروف (غ
مام عالقۀ وسیعتری به ت  شنگان به مفهوم  اما درحدود عالم  شنگان آمده است  نج بار و بصورتپهنامه  واما شغنان درشا 

 .  ( ، اطالق شده است .) حدود عالم  غرب پامیر جریان دارد  ورادور آمو به جانب شمالکه د سرحدی افغانستان
م نسبتاً گر تابستان کوتاه. این ولسوالی  )تاریخ حبیبی (، تند وبیباک اند  عجول ان تسانگ میگوید که مردم شغنانهو 

ً   سرد  زمستان  وخشک و رابرای اهالی    مشکالت زیادیه  بند میباشد ک  همه راه های مواصالتی  با ریزش برف که تقریبا
 .  بارمی آورد

  راغ که اکنون وجود ندارد   . همچنین ازولسوالی ازولسوالی راغ جداشد  م ۱٩٩٥این ولسوالی در :ولسوالی راغستان   
  و پوشیده ازعلفچرها   عموماً تپه زار  نامش پیداست. طوری که از  است  ل شدهیو یاوان تشک   ولسوالی های کوهستان
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راه های مواصالتی  ،  متر ارتفاع دارد  ۲٤۲۰سطح بحرزکه ا   شهر »زیرکی«رکزاین ولسوالی  وسرسبز میباشد . م
د  میباشروستا یا قریه ۱۰۲دارای  . این ولسوالی روی ترافیک باز میباشد به  گرما رف درفصلصبوده  ابتدایی بشکل

 (  آزاد ۀدانشنام –ویکی ).
قرار دارد. این    که درشمال شرق افغانستان  والی های والیت بدخشان میباشدسول  ۲٨شکی یکی از  :ولسوالی شکی   

شمال افغانستان که با دریای    موقعیت آن درپوزۀ  .  جداشده است    ازولسوالی درواز بدخشانش  ۱۳۳٧درسال    ولسوالی
 .  همسرحد میباشد آمو

به این ولسوالی    ماوان، راغستان وکوف آب  یفتل پایان ،  طریق ولسوالی هایزکه ا  راه های ابتدایی وموسمی داردشکی  
  درمسیر دریای آمو واقع گردیده  اکثر قریه جات آن  .ماه بروی ترافیک بازمیباشد  ٥تا  ٤است وبرای مدت  شده ساخته

قریه  ۳٨. این ولسوالی از  غله جات ومیوه جات میباشد  . اهالی آن زارع وتولیدات شان  محیط را سرسبز نموده است
 ( . بدخشاندستریک –شیکی تشکیل شده است .)

از ولسوالی های    ولسوالی کوهستان  :ولسوالی کوهستان    بدخشان است که والیت  کوهستانی وسرسبزیکی دیگر 
»راغ«    موقیعت دارد . ولسوالی  رفهزار ن۲۲نزدیک به  عیت  بدخشان با جم  شرق شهرفیض آباد مرکز والیت  درشمال
کوهستان   ولسوالی ان همین    قسمت گردید که یکی  ولسوالی  ۳به    س و دوری مناطقم نسبت ازدیاد نفو۱٩٩٤درسال  
 ه است .دروالیت بدخشان قبول گردید یک واحد اداری که بحیث میباشد

ً   ولسوالی بهارک ناحیۀ است  ی بهارک :ولسوال  مرکزوالیت غرب فیض آباد  کیلومتر به طرف جنوب  ۲٩  که تقریبا
های قابل    ودارای زیبایی  آب وهوا  سرسبزو خوش  دارد. این ولسوالی منطقۀ است  و ولسوالی جرم موقعیت  بدخشان

واقع    آن دریای کوکچه  انب شمال مغربجه نمایی است که  »بهارستان« بشکل جزیر  .شهرک بهارک  وصف طبیعی
، گلهای   های زمردینگیاه  از  کشیده ، تپه ها و دامنه های آن پوشیده  های سربه فلکه کو  ، با قلل شامخ،  شده است
 بز میباشد.واشجار دایماً سرس خودرو

.  ر به حساب میگیرندداز دوران سکن  و آنرا از بناهای  شهرت به سزایی داشته  بهارستان درتاریخ افغانستانبهارک یا   
ه درهجوم به مسجد تبدیل گردید  ه شده بود که بعداً در دورۀ اسالمیتساخ  معبد بزرگی از الجورد  ابتدا در بهارک  در

، بعضی    سنگ های الجورد آن به بخار انتقال یافت  گورگانی تخریب گردیده ودرعهد امیرتیمور  مغول قسمتی ازآن  
ة المعارف )آریانا دائر  .  که تا اکنون درآن حفریاتی صورت نگرفته است  نیز درآنجا دیده میشود  خرابه های دیگری

 (٤ج
که از این،بناء یافته بود  معبد معروفی  ، درقدیم آنجا    تسه ازتاریخ این شهرک پیداذاری بهارک ، طوریک فلسفۀ نامگ 

ح است وارنگ( واض  ت وهرود)مارکورابهارگفته اند  « به شکل دیگر  » وحره  ترزبان سانسگی بودایی را در    معبد
جمله بمعنی مختلف واز  اک / به مفاهیم-. البته پسوند/  بهارستان یا بهارک گفته اند  قوع آن معبد آنجا را که  بنابر و

  – افغانستان تاریخی  )  .گفته اند  آن معبد آنجا را بهارک  تقدس وعالقه مندی به  که به اعتبار  ترحیب ومحبت میباشد
 (پوهاند یمین 

  ایی ذواکنون اکمال کنندۀ مواد غ ه ابریشمویکی ازشاهرا بسیار طوالنی داشته »بهارستان« تاریخچۀ ولسوالی بهارک 
  ۀ وردوج ودریای ، دریای درولسوالی شهدا   ازدرۀ  دریای خروشان. بهارک درکنار  همجوارخود میباشدچندین ولسوالی  
.  را احاطه کرده اند  که این ولسوالی  این ولسوالی باهم یکجا میگردند  درناحیۀ »شش پل«   سرازیرشده  ازولسوالی جرم 
 میرود . تمام سمت شمال بحساب چراگاه عمومی تفرجگاه وزیباک یکی از

وروحانیونفرهنگ  ازنگاه    علما،شاعران  پرورش  آن    مهد  جمیعت  میرسد  ٤٥به  میباشد.  نفر  ازتاجک  هزار  که 
  ولسوالی زندگی خود را از طریق   این   مردم   نگاه اقتصادی  از  از ازبک ها نیز زندگی میکنند  و اقلیتی  تبارفارسی زبان

غله جات برای زرع هرنوع  ب وهوا  ند. بهارک ازلحاظ آوهوتلداری تمویل میکن   زراعت ومالداری، تجارت کوچک
ً امن ومیوه جات  االیک (  -)شیر. شهرت دارد « آن درتمام افغانستان»سیب رخش  سب میباشد مخصوصا

از ولسوالی درواز    ش۱۳٧٤که درسال    یکی از ولسوالی های والیت بدخشان است  این ولسوالی   مایمی :  ولسوالی 
شمال شهر فیض آباد مرکز   .مایمی بطرف  جدید ثبت شده استی  ده بحیث یک ولسوالفوس جدا گردینسبت کثرت ن

. اهالی این ولسوالی  قریه زندگی میکنند  ٧۱میباشد که همه درهزار نفر۱۲نفوس    خشان قراردارد و دارایوالیت بد
زیبا به  وآبشارهای  خروشان ، چشمه های زاللومطبوع دارد، دریاهای  . مایمی هوای دلکشاند  همه زراعت پیشه

مواصالتی  ی  ا. راه همیباشند  یی وحویلی بزرگ  ، دوطبقه  سفید رنگافزوده است . خانه ها اکثراً    ایی این منطقهزیب
مایمی  حرف میزنند .)  بزبان دری خاص خود شان   گردیده است واهالی این ولسوالیه  لی وصل نهنوز دراین ولسوا 

 پیدیا ( .ویکی –دستریک 
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شهرت که  «. »دهلیز واخان  ارددقعیت  درقسمت شرق مرکز والیت بدخشان مو  ولسوالی واخان  :ولسوالی واخان 
  امتداد دارد. دهلیز  بوده تا سرحد چینهم سرحد    تاجکستان وپاکستان  که با کوه های  هم درهمین ولسوالی است  دارد

شد تا  دایجا روسیه وراج بریتانیا ئل میان دو امپراتوریبعنوان یک منطقۀ حا در »بازی بزرگ«  م۱٩واخان درقرن 
نهمسر  بایکدیگر  دوامپراتوری فارسی(  .)دویچ  باشندحد  آب  معروف »آمو«رودبار    ولی  ، غدیر ویکتوریا   درخم 

دارنددرپامیر ازجملۀ  مردم واخان است  اصلی زندگی  . مالداری چرخۀ موقعیت  عایدات ولسوالی واخان    وتوریست 
 یخچال های طبیعی افغانستان وجود دارد . بزرگترین  برای توریست ها    ومهمان خانه ها  ، ازاینرو هوتلها  بشمارمیرود

آن شهرت   که آهوی مارکوپولو   دومین پارک ملی افغانستان معرفی شدم بنام  ۲۰۱۳درهمین ولسوالی است که درسال  
 . بسزایی دارد

ش  ۱۳۱٦خان درسال  . ولسوالی وا قریه میرسد  ۱۱۲آن به    خندود« وتعداد قریه جاتواخان شهرک »    ولسوالی مرکز   
شمالی    پامیر واخان به اراضیهفتلی آریایی ازماورای  .چون قبایل کوشانی و  بی سی فارسی (  أسیس شده است )بیت

بقول    .   ه وتصورمیکردند که ازتبت آمده اندقدیم هم ایشان را ترک پنداشت  اند، بنابران مؤرخانفرودآمده    هندوکش
ه درآمد مالی خالفت  رواج داشت چنانچ  قبل ازاسالم درخراسان خالفت  در    درآمد مالی   م ٨٤٦درسال    خرداز   عبدهللا ابن 
والجورد   ومعدن سیم وزر بیجاره  طرفی واخان جای تجار   . ازهزار درهم بود۲۰ازواخان    سرزمین های شرقی  عباسی
  دروازۀ   آنهاادارۀ  برای کنترول ومال میبردند    به تبت  و تخار می گذشتند    و  که ازبدخشان   های تجار  کاروان های    بود و

 (حبیبی –تاریخ بعدازاسالم .)ساخته بود در دوکوه بند
.)قاموس شلک وسرحد  باباتنگی، نرس و  ،   ه«جقلعۀ پنچ »پن،خندود ،  :درک،اوگند  منزل است  ٧درۀ واخان دارای   

مۀ حدود مقد  بارتولد در،    )مارکورات(   وتخت نشین اشکاشم گفته است  قصبهالعالم واخان را    افغانستان( .  جغرافیایی
 .بود  فظ مسلمانانامح  گمرک و   ، انجا  دروازۀ تبت می گفتند  آنرا  یۀ بوده کهقر  که در سرحد واخان  :  عالم گفته است
  قلعۀ عجیبی الرشید »زبیده« شهرو  زن هارون  ترک همسرحد است  که دربدخشان آنجا که با ممالک  مقدسی برآنست

 اعمارشده بود.  تبت در دورۀ هارون الرشیددروازۀ  ( یعنی که حواشی مینورسکی- عالم )حدوداعمار کرد 
اعتبارداشته   تاختل و وخش  نام رود پنج »جیحون«  برای  «وخاب»رود    مارکروتنظره  بفلسفۀ نامگذاری واخان : 

که نام خود را به    میگویند همان وخاب است  خر«ا  » را که    ، بنابران  رود جیحونمیگذرد  ر واخانااست که ازکن
»وخاب« . باید گفت که    مده استآهوه کان  »تانگ شو« بصورت  در    یعنی »وخان«  آن میگذرد  که ازسرزمینی داده  
آب دریا«    ،»چشمه  وه ، به+خان   »  وخان.  یعنی آب نیکو  + آب «  به    ،هو»    چه : وخاب  است که  وخان هم معنی

رفته    رمأخذ ذکدربسا    آب، دریا  ،چاه  چشمه،  « به معنی  کان ، خانی ، خانیکدرمورد خان »  .آب یا دریای نیکو  یعنی
 ( افغانستان تاریخی- حمدهللا مستوفی-ة القلوب .نزه )ر.ک .است

از    یولسوال   ن ی. اباشدیبدخشان است مرکز آن شهر چاکران م  تیوال  ی ها  ی ولسوال  ۲٨از    یک ی  :وردوج  یلسوالو 
اشکاشم، واخان  باک،ی ز یها یولسوال ریم جداشده است که درمس۲۰۰٥بهارک درسال  یشهر ستان ولسوال یولسوال

 یلهایمسلح با فام  اعشهزار د٥وردوج همسرحد با پاکستان وتاجکستان است حدود    ی دارد. ولسوال  تی وشغنان موقع
شوند، تا بتوانند در آنجا    انهیم  یایگرفته وکوشش دارند تا داخل آس  یبدخشان جا  یها یولسوال  ریخود دروردوج وسا

وردوج    ی ولسوال  نیاز آنجا حمالت خود را آغاز کنند هم  کهییروجا  ن یاز ا  د،نی مسلحانه ودهشت افگنانه نما  یها  تیفعال
 (سیخمه پر یخبرگذار- کایام ی بدخشان است )صدا

ش از ساحات مرکزی فیض آباد، ولسوالی های بهارک و ولسوالی  ۱۳٧٤این ولسوالی درسال      :غنج خواهولسوالی ار 
شغنان نظربه تعداد نفوس جدا گردیده و منحیث یک ولسوالی جدید در تشکیالت اداری داخل شد که به طرف شرق 

. ساحل شیوه این ولسوالی محل تفریگاه مرکز والیت شهر فیض آباد موقعیت دارد. مرکز این ولسوالی شهر نوآباد است
مالچره و  مردم   میباشد. تابستانی 

قریه میباشد. )احصاحیۀ مرکزی   ٤٦نفر اعالم شده است. ارغنج خواه دارای  ۱٨٦۰۰جمیعت ولسوالی ارغنج خواه به  
 ( افغانستان

  ی مرکز  یۀ.)احصاحباشدیم  هیقر  ٤٦  ینفر اعالم شده است .ارغنج خواه دارا۱٨٦۰۰ارغنج خواه به    یولسوال  عتیجم
  افغانستان(

 
که در    باشدی م  یبدخشان است مرکز آن شهرنس  تیوال  یولسوال  ۲٨از  یک یدرواز باال    یبا ولسوال  ینس  :ولسوالی نسی

موقع افغانستان  شرق  ا  تیشمال  ولسوال  یک ی  ی ولسوال  ن یدارد.  وال  ی ها  یاز  دوم  دارا  تیدرجه  است.    یبدخشان 
 .شودیبدخشان محسوب م یولسوال نیکه از پر نفوس تر باشدیش م۱۳٩٩هزار نفر درسال  ۲٧
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م  ۱٨٩٦آمو مربوط افغانستان در سال  یایدر  یسرحد   نییبود که بعد از تع  میدرواز قد  یعبارت از ولسوال   یولسوال  نیا 
و درواز   یشک   یبه نام ها  یگرید  یش دو ولسوال۱۳٧٤و بعد در سال    دیگرد  لیتشک   یولسوال  کی  ثیشده و به ح

عبارت از بادشهر، دواب و جامرچ که در   ین ولسوالیمشهور ا  ی. دهکده هادیجدا گرد  یولسوال  نیاز ا  یمیما  انیپا
  ی ساالر  مهین  یاز پادشاه  یمنطقه در گذشته قسمت  نیدارند. ا   ییمناسب وخوشگوار شهرت بسزا  یو آب و هوا   ییبایز
 م ( ۱٩٦٨هاروارد  یورستیون ی.) انتشارات  ر«بودی»م

این ولسوالی شرقی والیت بدخشان در جنوب غرب شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان قراردارد  ولسوالی تیشگان 
و از طرف شمال به ولسوالی دورایم، و روستان ولسوالی والیت تخار، از طرف جنوب به ولسوالی تگاب و غرب با 

الت اداری جدید افغانستان ازولسوالی کشم ش درتشکی۱۳٧٤ولسوالی کشم هم سرحد است. ولسوالی تیشگان درسال  
قریه    ٦۱نفرمیرسد که در۲٥٤۰۰جمیعت این ناحیه نزدیک به     بود « جدا گردیده  ۳» درسابق کشم حکومت درجه  

حیات بسر میبرند. مرکز ولسوالی تیشگان شهر دشت زنبور میباشد. باشندگان این ولسوالی را تاجکان تشکیل می 
میکنند. تربیۀ حیوانات ، زراعت غله جات وباغداری پیشۀ عمومی این ولسوالی میباشد.   دهند که بزبان دری تکلم

 (دانشنامۀ آزاد  –)ویکی 
قبالً حکومت درجه    :اشکاشم  ولسوالی    داری در    ۳این ولسوالی  و مرکز کمیساری عالقۀ وان بود و دو عالقه 

بود. اکنون ولسوالی اشکاشم در  بنام زیباک و دیگری عالقه داری شغنان  ۲تشکیالت خود داشت، عالقه داری درجه  
متر ازسطح بحر واقع است. دریای آمو دراین ولسوالی ازدرۀ تنگی ۲٥٩۱کنار جنوبی دریای پنجه »آمو« به ارتفاع 

عبور و سپس جریان به طرف شمال گوه هندوکش میباشد و یخچالهای کوه هندوکش به خوبی دراین ولسوالی معلوم  
تاجکستان قرار دارد و ناحیۀ به همین نام درجمهوریت تاجکستان نیز وجود دارد.    میشود. ولسوالی اشکاشم در سرحد

کیلومتر فاصله دارد. اهالی ولسوالی اشکاشم تاجک و به زبان اشکاشمی که یکی   ۳۱به ولسوالی زیباک     این ولسوالی
لی ولسوالی اشکاشم غالباً مالداری،  از شاخه های زبان آریایی بوده و تا اکنون اشکاشمی ها آنرا حفظ کرده اند، پیشۀ اها

است.  ونمد  پشمی«  چپن   « چکمن  ساخت  که  است  دستی  صنایع  و   زراعت 
یک نوع گوسفند معروف بنام »گدی«که درآنجا تربیه شده به کثرت وجود دارد که جسۀ خورد داشته و سال دوبار  

بنام زیباک وعالقه داری    ۲ه داری درجه  چوچه بار می آورد. درسابق اشکاشم دو عالق  ۳-٥چوچه میدهد و هر بار از 
شغنان مربوط ولسوالی اشکاشم بودند. پیداوار ولسوالی اشکاشم غالباً زغر، باقلی ، جو و جواری میباشد که به مصرف  

 (۳خود ولسوالی اشکاشم میرسد )آریانا دائرة المعارف ج
متر از  ٦٧۲٩ین ولسوالی که مرکز آن شهرک جرم است بلندترین قلۀ کوه هندوکش دارای ارتفاع    :ولسوالی جرم  

الریب،   کیتب،  فرغا منج، کیب،  از:  قریه های جرم عبارتند  دارد.  قرار  ولسوالی  درهمین  دارد  ارتفاع  بحر  سطح 
. ولسوالی جرم از جانب شمال شرق به  فرغامرو، خوستک و اسکان. به زبان فارسی دری تکلم میکنند )ویکی پیدیا(

شهرک بهارک، ازجهت شرق به شهرک اشکاشم، از غرب به کشم و از سمت جنوب به شهرک کران و منجان محدود  
افغانستان(  جغرافیایی  )قاموس  است  شامل  نیز  نوجرم  و  جرم  اصل  آن  وقصبات  قراء  درجملۀ  البته   است، 

جای آن معربش را »جرم« در مورد تسمیۀ نواحی و مناطق بکار    جرم معرب گرم است که اعراب پس از ورود به 
را   قدیمی  مناطق گرم اصطالح  به مفهوم  پسوند مکان»سار«  یعنی گرم +  اند، هم چنان گرمسیر» گرمسار  برده 
درساحۀ جنوب غربی قندهار اعراب به قسم جمع بشکل جروم استعمال کرده اند و آن ازجنوب بست وگرشک تا حدود 

.   چخانسور ناصری(  طبقات   ، السراج  منهاج   ( است.  میکرده  احتوا  را  سیستان   و 
بنابران با حدس مقرون ، به یقین میتوان گفت که کلمۀ جرم بنابرموجودیت آب ایستادۀ گرم دراین ساحه شکل معرب 

چ »سنگ »گرم« میباشد که به این ناحیه اطالق شده است. یکی از ساحاتی که درنواحی جرم واقع است بنام سنگل
لوچ« یاد میشود که در قرب و جوار آن معدن لعل واقع شده بود. نزدیکی این معدن آب ایستادۀ گرمی وجود دارد که  
ازشدت گرمی کسی نمیتواند در آن دست زند، چنانکه مؤلف حدود عالم گوید : » سنگلچ بردامن کوه است و معدن  

کوه ،آبی است گرم و ایستاده چنانکه دست از گرمی دروی نتوان بیجادۀ بدخشی و لعل اندر این کوه است و به نزدیکی  
 (کرد.)حدود عالم 

کیلومتری شمال شهر فیض آباد موقعیت    ۱٦۰خواهان یکی از ولسوالی های بدخشان است که در  :ولسوالی خواهان   
شده است . قبل از سال    نفر داده  ۱٨٧۲٤دارد. مرکز این ولسوالی همان شهرخواهان است. جمیعت این ولسوالی به  

م که سرحد دریای آمو تعین گردید این ولسوالی یکی ازمنطق ولسوالی درواز بود. یک حکومت خود مختار ۱٨٩٦
تحت ادارۀ حکومت مرکزی بخارا قرار داشت که توسط یکی ازنمایندۀ شاهان درواز ، این ولسوالی اداره میشد که  

ن مربوط افغانستان شد و به حیث عالقه داری مربوط والیت درواز والیت بنام »شاه دفعه دار« یاد میشد. پس از ای
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ش به حیث ولسوالی ازطرف دولت آن  ۱۳٦۳بدخشان افغانستان، یکی از واحد های اداری افغانستان شد و در سال  
ل  کیلومتر از مرکز والیت بدخشان فاصله دارد. خواهان دارای زمستان معتد  ۱٦۰زمان منظوری حاصل نمود که  

متر میباشد. باشندگان این ولسوالی    ٤۰٩٧وتابستان بسیار گرم دارد. بلند ترین قلۀ آن بنام کوه »کالت« با ارتفاع  
تاجکان و زبان شان دری میباشد. مردم این ولسوالی همه زارع است. شاه عبدهللا بدخشی در کتاب ارمغان بدخشان 

م ولسوالی خواهان مانند دیگر اقوام وساکنان بدخشان به عنعنات  از حاصالت این ولسوالی به خوبی یاد کرده است. مرد
 و سنت های دیرینۀ خود پابند هستند .) آریانا دائرة المعارف (

 
ش در  ۱۳٧٤این ولسوالی به طرف جنوب فیض آباد مرکز والیت بدخشان موقعیت دارد. در سال    :ولسوالی خاش   

  ۱٨مرکز آن خود شهرک خاش است . جمیعت    زمان حکومت مجاهدین از ولسوالی جرم بدخشان جدا گردیده است.
قریه جات بسر می برند. اکثریت ساکنین ولسوالی خاش را تاجک ها تشکیل میدهدکه اغلباًبه زراعت    ۱٩هزار نفر در  

و مالداری مشغول اند و پیداوار زراعتی این ولسوالی عالوه بر غله جات پیاز معروف »یتک« ، شرشم و میوه جات 
 . تاس

کیلومتر به طرف جنوب غرب فیض آباد مرکز والیت بدخشان موقعیت    ٤٨لی به فاصلۀاین ولسوا  :ولسوالی درایم  
ش ازحوضۀ مرکزی فیض آباد جدا گردیده است. ولسوالی ۱۳٧٤قریه جات است که در سال ٧۰دارد دارای بیش از 

زمین نرم دارد صخره یی واقع است و در این دره بیشتر   درایم در امتداد یک درۀ هموار و در میان رشته کوه های
که کشت للمی حاصل خوب میدهد. در بهار و تابستان منظرۀ قشنگی دارد، باغهای انبوه، دریاهای خروشان و منطقۀ 

ش ازحوزۀ مرکزی فیض آباد جدا گردید. در این ولسوالی مدارس دینی با داشتن ۱۳٧٤بسیار سرسبز میباشد. در سال  
ر خوب در طول تاریخ برخوردار بوده است و همچنین رونق تمدن و  علمای بسیار ورزیده و کالسیک از رونق بسیا

دانشور این سرزمین نسبت به سایر نقاط بدخشان بسیارخوب است و اکثر مردم آن به متون کالسیک دینی دسترسی 
ای بیش دارند. مردم درایم باال، بزبان دری تاجکی ومردم درایم پایین به زبان ازبکی تکلم میکنند. این ولسوالی دار 

 (ویکیپدیا -میباشد. معادن طال ، تومالین ، لعل وغیره دارد .)شیرالیک   قریۀ بزرگ وکوچک  ٧۰از
ولسوالی درواز باال در شرق و شمال با دریای آمو و به طرف غرب با درواز    :ولسوالی های درواز باال وپایین   

پایین وجنوب با ولسوالی درواز پایین موقعیت دارد و ولسوالی درواز پایین شرق با دریای آمو و ولسوالی شغنان،  
ز باال و پایین و  جنوب با ولسوالی ارغند خواه و غرب با ولسوالی های راغستان و کوف آب همسرحد میباشد . دروا

ش از ولسوالی درواز قدیم جدا گردید و در گذشته آن قسمتی از  ۱۳٧۳ولسوالی دیگری بنام شکی ودروازباال درسال 
 م (۱٩٦٨)نشرات یونیورستی هارورد    شاهزادگی نیمه خود ساالری با فرمان روایی درواز بود .

آن شهر مایمی میباشد این ولسوالی دارای هوای مطبوع و خوشگوار است و مرکز    :  درواز پایینی یا مایمی  ولسوالی 
هزار متر مربع است. و در ایام  ٤مسجد بوده و یکی از آنها مسجد جامع میباشد که دارای مساحت    ۳۱که دارای  

سردی، جمعیت بزرگی برای ادای نماز به آنجا میروند. مرکز این ولسوالی بنام »حمر« یاد میشود و سال تأسیس 
 ۲ز حوضه ایست که در تشکیالت اداری سابقۀ کشور، حکومت درجه  دروا   هزار قریه اداره میشود.٧۲ش با  ۱۳٨٤

بوده ومستقیماً به والیت بدخشان ارتباط داشت. درواز در یک درۀ تنگ برلب دریای پنج واقع شده تپه ها واراضی  
اه  مرتفع دارد. راه های ولسوالی های درواز علی االکثر صعب المرور است، درموسم زمستان بنابر شدت برفبای ر

دشت مسدود میگردد. زرشویان این سرزمین ازدریای پنج براده و خاکۀ طال استخراج میکنند، زنهای درواز غالباً در  
کوه های این ولسوالی ها بنام های مختلف دربین اهالی درواز یاد می شوند مانند   پیشۀ کاللی مهارت کامل دارند. 

که مخصوصاً درتابستان نیز ازبرف مستور می باشند. غیره  کوراک کوه ، کوه ادغه، کوه خواجه، کوه صنوبر و:
خانه های نشیمن در ولسوالی درواز عموماً سنگی و خانه های زمستانی عموماً سیاه و تاریک بوده که بنام »سیاه 
خانه« یاد می شود. اهالی درواز عموماً بخوردن آش، ورتاله، باقلی و مشنگ عادت دارند. لباس های مردم درواز 

موماً از صنایع دستی خودشان می باشد که ازکرباس وبرک می سازند. اهالی این ولسوالی به شکار آهو می پردازند  ع
بوده و زنان برای تفریح »دف« می نوازند ومی رقصند درواز ملک   دامنه های کهسار طبیعی  تفریگاه شان در 

به طرز قدیم اجرا م٩٥زراعتی است وتقریباً   اند، عموماً  اند،  % زارع  یشود و اهالی آن در زراعت بسیار فعال 
للمی بوده و زرع آبی کمتر رواج دارد.  خصوصاً زنان در زراعت پنبه زحمت زیاد می کشند، کشت آنها عموماً 

 درولسوالی درواز حیوانات اهلی، وحشی وطیور وافراست . ) ویکی پیدیا ( 
میباشد، کوه های سربه فلک کشیده ، قله های   این ولسوالی یکی از ولسوالی های سرسبز والیت بدخشان  :زیباک   

کیلومتر با پاکستان    ۱٨۰بلند دارد که دقیقاً سرچشمۀ دریای خروشان کوکچه از همین ولسوالی میباشد. زیباک بیشتر از  
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سرحد مشترک دارد. زیباک به حیث آخرین پایگاه مقاومت اسالمی و سنگر همیشگی با جبهۀ کافرستان قبلی ونورستان  
زی است. در سالهای که نورستان هنوز مسلمان نشده بود، چندین بار به ولسوالی زیباک حمله نموده همه هست  امرو

وبود مردم زیباک را به تاراج برده، چور و چپاول شده است. خاطرات تلخ، فراری و آواره شدن مردم زیباک هنوز  
ا نشان می دهد، مردم ولسوالی زیباک افتخارات هم یادشان است که حکایت از ثابت قدمی و استواری مردم زیباک ر

بیاد دارند. معدن گوگرد یکی از معادن مهم زیباک است که درناحیۀ سنگیچ نزدیک کوتل   گذشتگان خود را کامالً 
توپخانه است. سنگ ریشه، ابرک و گرافیت هم در این نواحی وجود دارد. همچنین کوهی که یمگان را از زیباک جدا  

فلسفۀ نامگذاری زیباک، از آنجایی که زیباک دریک ساحۀ ازمعادن متنوع واقع  معادن الجورد است.  میکند دارای 
است امکان آن میرود که با ورود اعراب در رابطه به نوع از معادن اینجا که زیبق »سیماب ، جیوه « گفته میشود  

است، از آنرو به قول مینورسکی ممکن است به خصوص آنکه قانون بیرونی زیبق را در نقطۀ معادن آنجا نشان داده  
زیارتهای این ولسوالی عبارت اند از :     که کلمۀ زیباک مسخ شکل عربی باشد. )حدود عالم ( )افغانستان تاریخی(

زیارت صاحب دیوان شاه درقریۀ خلخان، زیارت پنجۀ شاه درنزدیکی زرخان ، زیارت محل زندگی ناصرخسرو،  
. ازجملۀ حیوانات آهوهای معروف مارکو پولو که به  ه و زیارت شهزاده عبید قریۀ زرخانزیارت امیردر قریۀ گلخان

قشقار یاد میکنند، آهوی جنور، بزکوهی وغیره دراین منطقه وافراند. زیباک عبارت ازیک دره به استقامت شمال 
شب  ۱۲بجه روز الی  ۱۲د ازبادشدی   جنوب با اراضی چمن زارهای وسیع، هوای نهایت سرد بوده در زمستان وتابستان

 د میوز
آباد موقعیت دارد. ولسوالی تگاب   کیلومتر به طرف جنوب شهر فیض  ۱٤۰این ولسوالی به فاصلۀ    :  سوالی تگابلو 

ش نظربه تقاضای مردم محل وسعی وکوشش داکتر عزیزاحمد بارز وغیره به حیث واحد مستقل شامل  ۱۳٧۳درسال  
نام پیشین این ولسوالی   تشکیالت اداری دولت مرکزی گردید. نام مرکز این ولسوالی شهرک »دشت قلعۀ دهنه« است

با والیت تخار، یمگان ،تیشگان وکشم مرز مشترک دارد. باشندگان این ولسوالی  »خورشید« بود. ولسوالی فرخار،  
مردم ولسوالی تگاب عموماً به   عمداً تاجکان و اقلیت های عرب تشکیل می دهند وهمه بزبان دری حرف می زنند.

میدهد، چون   زراعت ومالداری مشغول اند وحاصالت زراعتی این ناحیه حبوبات، گندم، برنج و میوه جات تشکیل
ولسوالی تگاب سرسبز و هوای مساعد دارد بنابراین باغ ملی آن در اثر همکاری و تالش مردم محل با حمایت مال  

 دولت ناروی بحیث پارک ملی ثبت گردید. مردم تگاب بزبان دری ازبکی تکلم میکنند 
میدان « و به   ولسوالی شهداء که نام قدیمی آن» زردید و سرغیالن « است مرکز آن » سری  :  ولسوالی شهداء 

ش از ولسوالی بهارک  ۱۳٧۳طرف شرق شهر فیض آباد مرکز والیت بدخشان موقعیت دارد. این ولسوالی درسال  
جدا و به حیث یک واحد اداری مستقل عرض اندام نمود. این ولسوالی متشکل از دو منطقه بنام های زردیب وسرغیالن  

دوکش شرقی موسوم به » چاهل« قرارگرفته است. ولسوالی  تشکیل یافته است که درمیان دو کوه از کوه های هن
شهداء ازسرسبز ترین منطقۀ والیت بدخشان بوده باغ های میوه جات ازقبیل چارمغز وغیره فراوان دارد که بیشتر 

درۀ ولسوالی شهداء دانشمندان وروشنفکران زیادی را    اقالم صادراتی و تجارتی افغانستان امروزی محسوب میشود.
مانه های گوناگون به جامعه تقدیم کرده است، مخصوصاً درسال های گذشته و کنونی روشن فکران و دانشمندان  در ز

علمی واکادمیک را درخود پرورانده است ازقبیل رئیس ، سفیر، جنراالن، قاضی، استاد فیض محمداولین بنیان گذار 
است. سیاحین بیشماری ازنقاط مختلف داخلی وخارجی  معارف و نویسندگان توانا ، داکتر، معین وغیره راتربیه کرده  

در بهار و تابستان ازاین ولسوالی دیدن میکنند، ساحات تفریحی دیگر آن عالقه های غاران، خوش دره؛ شیوه وغیره  
قریۀ خورد وبزرگ میرسد که دارای آب و هوای دلکش ومناظرطبیعی زیبا دارند   ٩٦می باشند. قریه جات آن به  

 ( ویکیپیدیا-  .)شیراالیک
یاوان یکی از ولسوالی های خوب والیت بدخشان کوهستانی درشمال شرق شهرفیض آباد مرکز  :  یاوان  ولسوالی   

هزار نفرموقعیت  ٤۲کیلومتر با جمیعت نزدیک به    ٨٤والیت بدخشان که به طرف شمال شهر فیض آباد به مصافۀ  
لسوالی»راغ« جدا شده و مرکز ولسوالی م دو ولسوالی دیگربه نام های راغستان وکوهستان از و۱٩٩٥دارد. در سال  

راغ قدیم بنام مرکز»یاوان« به کلی تجزیه شد. مرکز این ولسوالی شهریاوان که نام قدیم آن راغ بود و جمیعت آن به 
 دهزار نفرمیرس ٤۲

و از دو بخش  هزار نفر جمعیت دارد٨٨یکی از ولسوالی های تاریخی والیت بدخشان که نزدیک به  :  یفتلولسوالی   
ن تشکیل شده است که یفتل باال به مرکز والیت شهرفیض آباد پیوست شد و فقد بخش پایین آن باقیماند که باال و پایی

همان ولسوالی یفتل کنونی است. این ولسوالی یکی از ولسوالی های تاریخی والیت بدخشان محسوب میشود. مردم آن 
مال چین به زراعت مشغول بودند، به تدریج توسط  از اعقاب یفتلی ها»هپتالیان« هستند، یفتلی ها درآسیای میانه وش
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اقوام کوچی مغول به جنوب و جنوب غربی محل سکونت شان رانده شده وبه نواحی تخارستان بدخشان هجوم آوردند  
م دوام یافت امروز آثار و نشانه های از دورۀ یفتلی ها ٥٦٧و بقدرت رسیدند که امپراتوری آنها چهارقرن تاسال  

افغانستان برجا مانده است. سکه های که به نام و چهرۀ شاهان یفقلی ضرب شده و هم ظروف آنها که  دراین نواحی  
میتوان در موزیم ملی کابل مشاهده کرد. همچنین آثار دیگری از آنها که مشهور ترین آنها درکوه  بدست آمده اس که

یت بدخشان بجا مانده است که شامل کتیبه ها ،  زنبورک شاه در باالحصار کابل میباشد. آثار زیاد ازاین دودمان دروال
) بریتانیکا  انسیکلوپیدیای  است.)  آمده  بدست  مردم  این  خود  توسط  که  است  سفالی  وظروف  ها   سکه 

یفتل یا هیاطه یا یغاطه که آنرا هفتالیت خوانند مثل کوشانیا قبیلۀ هستند از طوایف تخاری افغانستان، وجای آنها را  
دانند )سالنامه    مؤرخین در بدخشان  کابل (-ش  ۱۳۱۱دانسته، شهریفتل را در بدخشان علیا و سفلی یادگارآنها می 

حکمرانان داخلی ازبقایای کوشانیان ویفتلیان این سرزمین بودند که ثقافت و دین و آئین ایشان به کلی صبغۀ محلی را   
ن چینی میگوید: ادارۀ مرکزی وقوی افغانستان  گرفته بودند آزادی عقیده وپرستش دراین سرزمین حکم فرما بود .سون ب

شرقی از آمو تا ارغنداب دردست حکمداران هفتلی بود. » مرتان شاه « نام یکی ازشاهان یفتلی بود که بروی یکی  
ازمسکوکات هفتالیان منقوش است تاج شاهی یفقلیان در وسط دوشاخ کجی به راست و چپ بوده که دروسط یک هالل 

ت آن  دراطراف  اسالم  که  بعداز  افغانستان  است.)تاریخ  شده  تشکیل  بود  وپرها  گلها  (  – زئینات   حبیبی 
یفتلیها یکی ازشاخه های اقوام »سیتی« که پیش از ورود به آریانا، دربین اقوام آسیایی شهرت داشتند. چینی ها ایشان   

منابع سانسیکریت، یقتلی ها را اپتا« می شناختند و مأخذ فارسی هیطل شده است.    – هواتون    –را به اسماء »هوا  
در یفتلها   . است  پوستان خارجی «  اند که معنی » سفید  ادتا« خوانده  آریانا »سواحل  ٤۲۰-۳٨٥»سته  درشمال  م 

آمودریا« ظهور نمودند و مرکز فعالیت خویش را درکوه پایه های تخارستان علیا» بدخشان« قرار دادند و ابتدا به 
نها زمانی درصحنۀ تاریخ آریانا وارد می شوند که ازطرف غرب ساسانی ها و از  شکل یک ریاست قومی داشتند وآ

م بزگترین پادشاه یفتلی ٤۲٥جانب شرق » گوپتا« درک شورهای فارس وهند به قدرت رسیده بودند، تا اینکه درسال  
لیهای افغانستان  م قشون ساسانی را شکست داده فیروز را بگشت بعد یفت٤٨٤برتخت می نشیند ودرسال     » اخشنور«

م آغازگردید. در نتیجه شیرازۀ امپراتوری  ٥۰۰توجه به هند نموده واولین تصادم بین قوای یفتلی و گوپتا بعد ازسال
  - گوپتا مانند امپراتوری ساسانی ازهم پاشید و دامنۀ نفوذ دولت یفتلی درخاک هند وسعت یافت ) آریانا دائرةالمعارف 

م یفتل جشن باستانی نوروز را بامراسم مختلف و مسابقۀ عنعنوی بزکشی تجلیل میکنند.  همه ساله مرد افغانستان ( .
این ولسوالی درصنایع دستی پیش قدم است، منجمله بوت ساقدار بلند بنام »چمبوس « که از چرم خالص ساخته میشود، 

ر، چای، چارمغز، قیماق و شهرت دارد هکذا مردمان این ولسوالی نوشیدنی بنام »شورچای« دارند که ازمخلوط شی
 ( کمی نمک تهیه کرده درکاسه با نان به منظور ناشتای صبحانه میل میکنند. )دانش نامه آزاد بریتانیا 

جوزگون   بادم ودرۀ  خم اول وسیاهی شامخ ودرۀ  شرقاً به کوه ها  والیت بدخشان است کهفیض آباد مرکز    :فیض آباد   
 عروف کوکچه جریان دارد. که ازکنار این دشت دریای م خمچان متصل است ودشت جلغر ، غریاً به کوه وزغرچی

ین جوز،ی باشکال جوزگون آثارتاریخی وجغرافیایدرۀ بوده است که در جوزگون مرکز والیت بدخشان هماندرآغاز 
این دره به این نام    . البته وجه تسمیۀ  ن آمده استون و گزی  ح اول وسوم « گزپیونیزگسین » به فت  جوزونن  بو،جوز
ریختن آن به کوکچه فراوان درخت  آن الی    های رودخانۀ کوچک  درین دره درکناره   ازهمین جا بوده است کهنیز

زین است وآن متشکل گوزین معرب آن جو می کرده است.    تشکیل  را  مهم این درهاقالم  چارمغز بوده است ویکی از
واما مردم آنرا   از درۀ درخت چارمغزدره عبارت است    است. یعنی جوزین  + بن »درخت«  «» چارمغزجوزاز

 اند. ون دره می گفتهبیشتر جوز
مرکزیت بدخشان   ق  ۱۰٩۱« درسال  محمد  بدخشان سنگی  مشهور به تاریخ  »  اشاره یی درتاریخ بدخشان  بنابرین 

ک حضرت  رکه خرقۀ مبا  ج االخبار معلومات میدهددره منتقل شده است. طوریکه کتاب سرا  جوزون  ازخنجان به همین
بعد از رحلت به    دوخته بودند وحضرت علی »رض«ص« بدست خود  که اهل بیت آنحضرت »  »ص« را   پیغمبر
. بعد شیخ دوست محمد خرقه را درکوه حرا نهادندپس ازوفات وی    اویس قرنی فرستادبه    آنحضرت »ص«  فرمودۀ

  قاموس جغرافیایی افغانستان( سال درآنجابود )  ٨۰و  آنرا به بخارا انتقال دادند   دشاحفا  آنرا به بغداد آورد، بعد ازاو
آنجا بود درمحرم   سال۳٥به بلخ آورد که    خرقۀ مبارک را ازبخارا  آن را مسترد کرد نظرمحمد  شیخ آقامحمد  سپس
گون دره  ، خرقۀ شریف به جوزوشیخ محمد نیاز  شیخ محمد ضیاء  بدخشی به وسیلۀ  ق دروقت میریاری بیگ ۱۱۰٩

  وزیرشاه ولی خان   ۱۱٨۲درسال    ، بعدازآن  دره به فیض آباد مسمی گردید  که به احترام آن جوزگون  انتقال داده شد
 ً درۀ که درقلب   که قسمتی ازشهرفیض آباد  قندهار منتقل ساخت . باید گفت  خرقۀ مبارک را به وزیراحمدشاه بابا تبرکا

 . دارد تا هنوز به جوزون دره معروف است  شمال آن امتدادکوه های 
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  آورد ودرسمرقند به ماوراالنهر  سعادت را امیرتیمورازعراق  مینویسد :آن جامۀتواریخ فیض محمد کاتب  تاریخ سراج ال 
، خرقۀ    که اوالد واحفاد امیرتیمور بودند  فوت تیمور والیان آن والیت. پس از  برای نهادن آن معین کردعمارتی  

با    بکمک آنهاحکمران بخارا  د وشاه مرادبیگ  بلخ وبدخشان عصیان ورزیده بودن. اهالی  مبارک را به بخارا نقل دادند
 دراثرآن حدفاصل مملکتین  بجنگ نپرداخته مصالحه نمود  اما اعلیحضرت احمد شاه بابا  سپاه آراسته بمدافعه برخواست

حضرت رسول اکرم   براینکه خرقۀ الزم التعظیم  قرارداده شد  تاریخ سلطانیر. بقرا  دریای جیهون »آمو« معین گردید
آنرا      ون بدخشان نقل داده بودجوز  که امیر بخارابه  خرقۀ مبارک راگسیل دارد،شاه ولی خان وزیر  را نزد احمدشاه بابا

دوسه روز توقف   زایرینزیاد  بنا به ازدحام    هرمنزلی که توقف میکردند، دربسوی قندهار نقل داد  باعزاز واکرام
وازکثرت زیارت  سخی « توقف دادند   یارت»زشرقی کوه آسمایی  ل شمادامنۀ مبارک را در  ۀودرکابل خرق ندمیکرد

       دند وسپس به قندهار نقل داده شد .ماه درکابل توقف نمو٩الی  ٧کنندگان از 
کوکچه، از شرق و جنوب به توابع جرم از غرب به فرخار  عالقۀ است که از جانب شمال به دریای    :ولسوالی کشم   

پیوست است. شمال و جنوب کشم را میدان های وسیع و قسمت مرکزی آنرا دو طرف یعنی شرق وغرب کوه ها 
احاطه کرده است. مرکز کشم طرف راست جادۀ عمومی تخار و فیض آباد باالی پشتۀ دریک روستای کوچک تکیۀ 

مزاری به نام ابوسعید برادر ناصر خسرو است که برفراز آن پشته شهید است ) خلیلی، یمگان    مشهد قرار دارد و آنجا
قرار متن حدود عالم ، کشم نام قومی بوده است از قرغز که برکوه سکونت داشته اند با خرگاه ها و مینورسگی   کابل (.

ن مردمانی اند که چنگیز آنها را با قرغز فتح توضیح میدارد که امالی درست این کلمه میتواند کشیم باشد و کشیم هما
م  ۱٧کرد، محقق دیگری ارستوف در آنها قبیلۀ ترکی شده ینیسی را سراغ دارد. به هر صورت در اسناد روسی قرن  

قبایل ترکی شدۀ قرغز همه بدون امتیاز کشیم نامیده شده اند )حدود عالم ( بنابران معلوم میشود که کشم نام قومی بوده  
م «  ٥-٤که بعداً به محل زیست آنها اطالق شده است. همچنان بنابر روایت موسی خورنی مؤرخ ارمنی»سدۀ  است  

یکی ازشاهان پارتی آرشه که همان فرهاد چهارم باشد، چهار اوالد، سه پسر »ارداشس، کارن وسورن « و دختری  
ؤرخان میگویند از آنها خانواده های متعددی م   به نام کشم داشته است ) تاریخ سیاسی واجتماعی اشکائیان ( طوری که

در آریانا بجا مانده که به همان نام یادشده اند مثالً به قول کریستن سن شغل بزرگ موروثی سورن » سورنها« گذاردن  
تاج برسر شاهان بود) کریستن سن_ ایران درزمان ساسانیان ( و هرتسلفد تاریخ خاندان سورن را در سیستان توضیح  

ست. خانوادۀ کشم به قول مارکوارت درخراسان جای داشتند ازهمین جا میتوان گفت که نام کشم مأخذ از نام  کرده ا
هفتالها در بعدها هنگامیکه  نام کشم  افغانستان     م درشمال شرق  ٤۲۰همان دختر و خانوادۀ اوست، همین  مملکت 

افغانستان درشاهنامه    -نی »میهن کشم «)کهزادامروزی وارد شدند، در عالقۀ کشم که آنرا »کشمهن« یادکرده اند یع
باید افزود که حتماً وجه تسمیۀ اشکاشم هم ارتباط می گیرد. به همین خانوادۀ اشکانی »پارتی«   نشرات بیهقی(  –کابل  

بدین گونه که ممکن کلمۀ اشکاشم در آغاز »اشک کشم « بعد با ادغام هر دو »ک« بهم و افزایش»الف« اتصال  
است. همچنان اشکمش »اشکمیث« نیز میتوان نام شهر مأخوذ ازنام»اشکانی« باشدبه گونۀ که جزء    اشکاشم شده

نخست آن »اشک« نام همان خانواده است و جزء دوم»میث« که با ابدال /ث/به/ه/ مثالً درکلمۀ »مشره + مهر« از 
است   عبارت  اشکمیث  پس  میتواند،  شده  سرداراستخراج  سرور،  بزرگ،  یعنی  مه،  معنی  آن  به  مه  اشک  از 

دکتور    –سرداراشکانی که با اطالق آن برمحل مفهوم شهر سرور اشکانی از آن مستفاد می گردد. )اغفانستان تاریخی  
  .یمین (
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