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 ۱۸/۰۵/۲۰۲۱          ۲۰۲۱: رحمت آریا پښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک
 لومړۍ برخه

 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډاکټر لوډویک . ډبیلو . ادمک
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 
له وزارت ټولنیزو ښیگنو  د او معارف د امریکا د متحده ایاالتو د ښوونې د وزارت، د روغتیا د وزارت ژورنالدغه 

نظریات او محتویات لزوماً دغه کتاب  دسره د قرار داد پر بنسټ چمتو شوی دی. له دې سره سره باید وویل شي چې 
 د امریکا د متحدو ایاالتو تصدیق له ځان سره لرلی شي. ۀـدغې ادارې پالیسې او ن د ۀـن
 

 وتصحیحاتچاپ شوی وو اوس له نویو اضافاتو او  رسمي موخو لپاره پټود افغانستان ژورنال چې په اصل کې د 
 سره په لندن کې د انگلستان د ملکې علیا حضرتې د تحریراتو د دفتر د ناظر په اجازې چاپ شوی دی

 
، ز کال کې بشپړ شوی وو(۱۹۱۴)چې په لري  ملگری د افغانستان پخوانی مخفي ژورنال له ځان سرهاوسني چاپ 

چې  راوړل شوي هم اصالحات او د نقشو اضافات او د پام وړ نوي او د پرمختگ هغه موضوعات دې چاپ کېپه 
 ز کال پورې تر سره شوي دي.۱۹۷۰تر 

 
Akademisch Druck-u Verlagsanstalt, Graz 1972  ©  

 
144/72 

 
 مندرجات
 سریزه

 نهژندـېـپ
 د افغانستان تأریخي او سیاسي ژورنال

 څانگه وتالغ او د اصطالحاتو
 کاتالوگ

 د نقشو برخه
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 د چاپي تیروتنو لیست

 شوي ديپه لومړي ټوک کې الندنۍ چاپي تیروتنې اصالح 
 

 اصالحات پاڼه

XI ACKNOWLEDGEMETS ACKNOWLEDGMENTS 

Xii  Kapul Kabul 

 مایله لویدیځ ۱۵ مایله سویل لویدیځ ۱۵قزل قلعه 

و ځایه د انگلیسي الفبا د حروف ۀـد ځایونو د نومونو په هکله یوازې اتد ژباړونکي یادونه : په انگلیسي متن کې 
  سوه لیدل ۀـد یادونې اړتیا ون ـېئچاپي تیروتنې وې چې دلته 

 

 

 سریزه
 

 دعادي سړي او د پوهانو لپاره ۀ لري. د یو ۀـد افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال چاپـېـدل کومه خاصه انگیزه ن
ې ېـرډسرچینو د نشتوالي له کبله له  - د افغانستان مطالعات د بنسټیزو مأخذو ؛گران کار دی ولډاډمنو معلوماتو راټول

  له کړاو سره مخامخ دي.خوا ېـمودې را په د
 

ان د مطالعاتو لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته چې د یوې پـېـړۍ د جمعي څـېـړنو پایله ده د افغانست ژورنالاوسنی 
چې ال له مخکې تر سره شوي دي؛ د وکړي ې پیل کړي او هغه کارونه ـئي چې له صفره د ۀـپوهان اړ ننور کړي. 

د لومړي ټکي په توگه په کار یوسي او د افغانستان  خوځښتي د ژورنال معلومات د سریو برخو څـېـړونکي کوالی ېـډ
 . ور اضافه کړيال تشریحي معلومات  د آشنایي او د څـېـړنو په پام کې نیولو سره زموږپه هکله 

لري. دا  ۀـزموږ اوسنی کار به د هغو کسانو لپاره گټور وي چې په افغانستان کې کومه ځانگړې تخصصي لیوالتیا ن
 ددا ژورنال کوالی سي  -کار به هغوی ته د ځانگړو سیمو په باب لنډ تأریخي او سیاسي معلومات په الس ورکړي؛ 

هغوی ته په دې هیواد کې د دوی د سفر د خط السیر په پالنولو کې مرسته وکړي، یعنی  -هغوی د اړتیاوو پر بنسټ
 هب سره هغو کسانو ژني، او یا له نوروـېـي لرغوني سیمې او یا هغه ځایونه چې تأریخي ارزښت ولري وپسکوالی 

یکي نهغه ځانگړې سیمې ومومي چې په رسنیو کې او یا په تخصصی او یا غیرتخلیوالتیا خپلې د  مرسته وکړي چې
وې دي. له دې کبله دا ژورنال کوالی سي په دوه وو اړخونو کې مرستندوی اوسي یعنی سادبیاتو کې ورته اشارات 

  سرچنې په ډگر کې. –هم په څـېـړنـېـز ډگر کې او هم د عامې مأخذاتې 
 

کار د تولید او هڅو په هکله چې تر سره شوي لنډ معلومات  هـته د ژورنال د تأریخ او د هغمناسبه وي چې دل ښایي
  وړاندې کړو.

 

 :ژورنال
 

ستان هندو»و: افغانستان سژورنال زېـږون په لومړیو کې د سیاسي او پوځي مالحظاتو له کبله رامنځته  هـاساساً ددغ
برتانوي دولت هڅه کوله چې د  عالقې وړ سیمه وه. اولومړنۍ پام  دا سیمه د وه نو له دې کبله« ته د ننوتلو دروازه

د کنترول واگې په الس کې واخلي او د افغان انزوا پالنې تدافعی حجاب ته رخنه ومومي؛ بې « ممنوعه هـېـواد»
و د تیریو او جگړن افغا –او مخبران او هغه برتانویان چې د انگلو  جواسیسه جواسیس، سیالنیان او بومي شـمـېـر

سې ټولو په پرله پ کړی دی، دویدلته لنډ اقامت  په لباس کېپه لړ کې دغه هـېـواد ته راغلي ول د رسمي مأموریتونو 
او دې ورته نور په زرهاوو دې هـېـواد د توپوگرافۍ، د قومي جوړښت، اقلیم، اقتصاد، کورني سیاست په باب  ډول د

 پریمانه معلومات راټول کړي دي.
سرچینې په توگه د برتانوي شرق الهند د  –ز کال کې د مأخذاتي ۱۸۷۱د ژورنال لومړنی چاپ سل کاله وړاندې په 

، ۱۸۸۲ه بیا کتنو وروسته پ له اصالحاتو اوو. ورپسې د همدې ټولگې لمنه سکمپنۍ د ستر درستیز د دفتر له خوا جوړ 
د نویو بڼو له خپریدلو سره همماله رسمي مأمورینو ته وه. سپراخه  ال نوره ز کلونو کې۱۹۱۴او  ۱۹۰۷،  ۱۸۹۴

د « ي.سي او له منځه دې یوړل سدې کار ټولې پخوانۍ بڼې دې یوې خوا ته کښـېـښودل  د»وه چې سالرښوونه و
 "مخفي" سند په توگهۀ دا سند باید د یو»وي چې سځای کې ویل ۀ دغو مخفي اسنادو د ساتلو او لرلو د قواعدو په یو

زم ال دې سند ورکړنگ ورته د چې کـېـږياو یوازې د رسمي پرسونل هغو کسانو ته په واک کې ورکول  يسوگڼل 
ً او یا نتیجت يکـېـږ گڼل ورته  اوامرو په رڼا کېویو سد " سلطنتي مقرراتو او د رسمي مخفیاتو په قانون کې د ویل  ا
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ڼل ـې ضرور گئله کبله پټ ساتل له دې کبله ول چې دا ژورنال د پوځي او سیاسي مالحظاتو ؛ نو «يکـېـږدول ېــږلــ
او د لندن په کتابتون کې، په هند او رڅـېـرمو « په دفتر ثبت او ضبطهندوستان د ». اوسني لیکوال دا سند د کـېـدل

کړې چې دا سند له اصالحاتو، د نقشو ـې تر السه ئاو اجازه  دي سیمو پورې اړوند د آرشیفونو په مخزن کې موندلي
 ز کال پورې تر السه شوي چاپ کړي. ۱۹۷۰له اضافاتو او د پام وړ نویو موادو سره چې تر 

 

 :سرچینې
 
دغه مأخذاتي کار بشپړېدل د اضافي آرشیفي سرچینو له  تیر مهال او معاصر مهال په هکله د دافغانستان اړوند د 

د امریکا د متحده ایاالتو د کورنیو چارو د  دا شانهم لرلو پرته چې د افغانستان د علماوو له پلوه تر سره شوي او
ضبطونو دفتر او د کتابتون سرچینې ناشونی وو. د هندوستان د وزارت د جغرافیوي نومونو له کاري همکارۍ پرته 

لکه د آسیا نقشه، جغرافیوي سیمې، عمومي  :دولت له پلوه راټول شوي دي عمدتاً نقشې دي او هغه مواد چې د برتانیا د
او  نقشې مقیاس ۲۵۳۴۴۰؛ افغانستان، جي. اس. جي. اس، د یو پر نقشې مواد، لندن، او یو پر یو میلیون مقیاس

  ز، یو پر یو میلیون مقیاس ۱۹۳۶ – ۱۹۲۸هندوستان او ورڅـېـرمه هـېـوادونه، د هندوستان سروې 
د دفتر په نورو اړوندو آرشیفي اسنادو کې د کندهار والیت الرښود کتاب، عمومي مواد،  ضبط ثبت اود هندوستان د 

ز کال، ۱۹۳۷، عمومي مواد، هندوستان، افغانستان الرې، سویل ختیځ دز کال کې راځي، همداشان ۱۹۳۳ هندوستان
افغانستان د مطالعاتو اړوند د موادو زیرمه د سیاسي او د دیپارتمنت د مخفي اسنادو په کتابتون او د سیاسي او د  او د

 دیپارتمنت په مخفي دوسیو کې راغلي دي.
او کثیر التألیفې دي. له هغه  مأخذوي سرچینې کم پیدا ـېیز کال پورې د برتان۱۹۳۰په افغانستان پورې اړوند تر 

. دي د اساسي کارونو مهندسینپه افغانستان کې مخکښو پوهانو  نولیکواال یواوسن کېکالو  وڅلویښتپه دا وروسته 
 آریانا انجمن  »په څلورو ټوکو کې یو جغرافیوي قاموس دی چې د  په فارسي ژبه کې «قاموس جهانگیري افغانستان»

 وی دی. دسز کلونو په اوږدو کې په کابل کې چاپ  ۱۹۶۰او  ۱۹۵۶شپړ شوی او د ب يله لور« دایرة المعارف
ه . بله مهمه سرچینيې ان په کابل کې گران دـئوي نو له دې کبله موندنه سقاموس یوازې پینځه سوه ټوکه چاپ ۀ دغـ

 –جهانگیري قاموس »فارسي قاموس ي. دا قاموس د مــېــږنو« د افغانستان جغرافیوي قاموس»په پښتو ژبه ده چې 
د  ېچ کـېـږيوی دی له دې کبله اړتیا لیدل سپه پرتله جامع او مفصل دی خو یوازې په څلورو ټوکو کې چاپ « ژ

دغه ژورنالونه چې اساساً جغرافیوي ژورنالونه ول او د افغانستان  ي.سې څو نور ټوکه باید ولیکل ـئبشپړیدو لپاره 
د افغان جغرافیوي نومونو د هجاگانو د  لږ معلومات لرل یوازې منحصراً  ډېـر ـېئد تأریخ او سیاست په هکله 

سم  یو برخو کېډېـرجغرافیوي کوواردیناتونه لکه طول البلد او عرض البلد ظاهراً په  وي ول.سمعلومولو لپاره جوړ 
ومونه چې په موجوده ول او یوازې د هغو ځایونو نس، لکه دې کبله دا ډول ناسم معلومات له نقشو څخه لیري ولۀ نــ

 ويسموندل کیدل نو هماغه معلومات مو په هماغه نقشه کې منلي دي. نورې افغان سرچینې هم لټول  ۀـنقشو کې ن
رتونو کې په ادی، همدا شان په وز یچې برهان الدین کشککي لیکل« ز"۱۹۲۵رهنمای قطغن و بدخشان "»دي لکه 

وي په ځانگړې توگه د کورنیو چارو سفیوي معلومات راټول کې جغرا وزارتځانگړې توگه د کورنیو چارو په 
 چې د افغانستان د هر والیت په هکله ستر معلوماتي مخزن لري.  وزارت

 
تر کومه ځایه چې په جغرافیوي نومونو پورې اړه لري، موږ ته تر ټولو مهمه سرچینه د افغان کارتوگرافیک 

ز کلونو کې د  ۱۹۶۰او  ۱۹۵۹پروگرام په توگه په ۀ د یو وکول انستیتیوت دی. د افغان دولت د پرمختگ او عصري
د عکس اخیستلو پروگرام وو او دغه کار د  شوروي اتحاد او د امریکا د متحده ایاالتو په مرسته له هوا څخه

دغو نقشو بشپړې ټولگې  مقیاس د نوی خورا عالي نقشو جوړول ول. د ۱:۵۰۰۰۰او  ۱:۱۰۰۰۰۰۰او  ۱:۲۵۰۰۰۰
ته. خو، افغان کارتوگرافیک انستیتیوت چې د افغان شاهي دولت د کانونو او صنایعو س ۀـډول السرسی ن ته په عام
هغو کسانو ته د نقشو کاپي په الس ورکړې چې په یوې ځانگړې او مشخصې سیمې  يسکوالی انگه ده یوه څ وزارت

ره و نقشو د څو هـېـوادونو کتابتونونو ته الکې څـېـړنې کول غواړي. له همدې کبله ده چې په افغانستان کې تولید شوی
 د ېی. د بـېـلگې په توگه هغه نقشې چې په دغه ټوک کې کارول شوي دي د لندن د پوهنتون د جغرافموندلې ده

لیکوال  دا ،ي. نورې نقشې امریکایانو له ځان سره امریکا ته راوړي ديسډیپارټمنټ په کتابتون کې موندل کـېـدای 
په ۱:۵۰۰۰۰او  ۱:۱۰۰۰۰۰۰، ۱:۲۵۰۰۰۰پوهنتون له ټولو هڅو خبر دی چې د افغانستان نقشې د  د وایمومینگ د

 ي. دمقیاس په دې موخې راټولې کړي دي چې ټولو خواوو ته د السرسۍ وړ 
 

په  ۱:۵۰۰۰۰۰: مقیاس دیۀ ي په دغـسپه آزاد ډول پـېـردول کـېـدای  او د افغانستان هغه نقشې چې لږ شرحه لري
په فارسي او انگلیسي ژباړو؛ د افغان لویو ښارونو تصویري  ۱:۲۰۰۰۰۰۰او انگلیسې ژباړو؛ په  فارسي
نورې جغرافیایي نقشې، د وخت او مهال د تصنیف جدول او  شـمـېـرمقیاس؛ یو  ۱:۱۵۰۰۰ـیک"نقشې په ئ"موزا

 «اطلس  والیات  افغانستان»وه،  مقیاس یوه نقشه د افغان والیتونو د اطلس بنسټ ۱:۲۰۰۰۰۰په  نورې َورته سرچینې.
ه هغ ي.سوې وه. دا نقشې د کابل پوهنتون په کتابتون کې موندل کـېـدای سز کال کې چاپ ۱۹۶۱ل/۱۳۴۹چې په 
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 7تر 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
 

وي سي کټ مټ هماغه نقشې دي چې افغانستان کې چاپ سنقشې چې د امریکا په متحدو ایاالتو کې تر السه کـېـدای 
کار کې چې په خاص ډول د پام وړ وو او له ۀ کې راځي. د ژورنال په دغـ مقیاس هم په ۱:۲۵۰۰۰۰دي چې په 
کار وو چې د امریکا د پوځ د توپوگرافۍ څانگې « ۍتقسیم بندد د جغرافیوي نومونو»ې مرسته وکړه ـئژورنال سره 

 مونو ژورنال.دې ژورنال نوم دا وو : افغانستان : د معیاري نو د ،ز کال په جوالی میاشتې کې چاپ کړی وو۱۹۷۱د 
خو له دې  ې لريـئچې د افغانستان تأریخي او سیاسي ژورنال لري  ۀـنسره له دې چې دا سرچینه دومره نومونه 

ده. اوسني لیکوال خپل کار د همدې یوه ارزښتناکه سرچینه  د خپل غوره والي او دقت له اړخههم سره سره دا 
  دي. او راوړي يارزولسرچینې پربنسټ ټول نومونه دلته له سره 

ات، افغانستان والی»وې د سیوه بله د کار وړ سرچینه چې د امریکا او افغانستان د گډو همکاریو په پایله کې جوړه 
ـیس ئچې په کابل کې د وایومینگ د پوهنتون د ر« انستیتیوتونه دي زدوکړو لوړد ښارونه، کلي، منځني ښوونځي او 
 ز کال کې چاپ شوی دی. ۱۹۷۰خوا بشپړ شوی او په  د ایلیان فرانسیس هاشمیان د ډلې له

 
ارزښتناک الرښودیز  شـمـېـر ډېـر« چې د ننسي اچ وولف تر نامه الندې هم چاپي اثرات لري»ننسي اچ دوپري 

وک او په همدې ټ په کې د سیمو تشریحات ورکوي نومـېـږي، او« تللې الر بلخ ته»ې ـئکتابونه لیکلي دي چې یو 
  .کې راغلي دي

 ملي ۀسال نامـ»ز کلونو کلنۍ یا  ۱۹۷۰او  ۱۹۶۷نورې سرچینې او معلومات چې موندل کـېـږي، د کابل ټایمز د 
 د ته بدل شو، دا هم د افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال« افغانستان کلنۍ» ـې نوم د ئده چې وروسته « کابل

 د لیکوال لپاره یوه بنسټیزه سرچینه وه.  کار او
 

 :مقیاساثر ۀ دغـ د
 

ې د ـئدې کار پراخوالی باید څرگند کړو او بل  ددې پروژې په لړ کې باید دوه پرېـکړې شوې وای: لومړی دا چې د
یکلو لد زرگونو نومونو د په انگلیسي ي چې سـې په پام کې ونیول ئو ممکنه طرزالعملونو په منځ کې باید یو ډېـر

 ل کړو. او فهرستونو ستونزه باید ح تلفظي بڼه
 

د ژورنال پروژه باید  پریکړه وکړو چې والي او کثرت دا ضرور وگرځوله چېډېـرد موجوده سرچینو یا منابعو 
په بشپړ ډول شونې وه چې په کابل کې د افغان کارتوگرافیک د انستیتیوت د جوړ موږ ته . دا هم پراخه ويڅومره 

ار مو دا کـې ورزیات کړو.ئنه کاپي او په دې ژورنال کې شوي لیست له مخې په افغانستان کې ټول جغرافیوي نومو
کړ: که دغه کار مو په کابل کې کړی وای نو څو میاشتې وخت ته اړتیا وه چې په پای کې  ۀـد څو دالیلو له مخې ون

وی ستر ټولو مهمه خبره ال دا چې د ژورنال حجم به دوه یا درې چنده زیات ۀ. د چاپ کار له ځنډ سره مخامخـېـد
لنډه دا چې د افغانستان د جغرافیوي نومونو لیست به یوه وخت ۀ. ـې ناممکن گرځاوئوای او له اقتصادي اړخه چاپ 

 تر به ورڅخه ي؛ خو د افغانستان د تأریخي سیاسي ژورنال اهمیت په دې کې دی چې موږسیو وخت تر السه ۀ نـ
 گي معلوماتو سره یو ځای راټول کړو. د هغوی له تأریخي او فرهن او ټولو مهم جغرافیوي معلومات

 
اثر  ۀفهرست جوړولو ستونزه د څو فکتورونو له کبله وه : په دغـد او  د نومونو د لیکلو د تلفظي بڼو کې په انگلیسي

ر سیستم تۀ یود  صطلحات چې راغلي دي په څو ژبو دي، او د نومونو د تلفظي بڼې د لیکلوکې کوم جغرافیوي م
، تورکي او پښتو ژبو او همدا شان له نورو ژبو پاړسيوای راتالی. دغه اصطالحات په عربي، شۀ پوښښ الندې نـ

  راغلي دي چې په نورو منابعو کې د موندلو وړ نه دي.څخه لهجو  یا
 

ـې ئوي په آسانۍ به ۀ د شفاهي او تحریري کلماتو د بڼو تر منځ توپیر دومره دی چې که څوک له ژبې سره آشنا نـ
کـېـدای  یو کلی دی چېۀ په نامـ« ذوالفقار»دوشي په ولسوالۍ کې د  ـېـژني. د بـېـلگې په توگه د بغالن والیت دپۀ ونـ

نوم ځکه « لقانتا»ي. په اکثریتو برتانوي او نورو منابعو کې د سولیکل « / ضوالفقاروالفقارد»شي په انگلیسي کې 
لنډ  عربي نسخو کې د انگلیسي – پاړسوپه  بل ته ورته دی.وی دی چې ددواړو تلفظ یو سپه بڼه لیکل « تالیخان»د 

« ُمنجان»ته له دې کبله ده چې ځینې نومونه لکه سۀ غږونه نـ«  u»او « a» ،«i» ،«e» ،« «o)»مصوت یعنی 
نجان»د  لگې»د « جـُلگه»په بڼو ښکاري. « مونجان»او « م  په بڼه ښکاري له دې کبله د « جولگې»او یا « جــ 

پول  »لوستل کـېـږي؛ پلخمري کـېـدای سي « ېجولگ»کـېـدای شي زیات شوی وي چې « h»الفبا یو  انگلیسي د
 ولوستل سي او نور. « خمري

 
معیاري نه دی. په افغانستان کې ځایونه اکثراً څو نومونه لري: د سیمې بومي خلک  هـېـڅـکلهد افغان نومونو فهرست 

ـې په بل نوم یادوي. د ئه بل نوم یادوي، او په کابل کې ذیصالح مرجع به ـې پئنوم خو گاونډیان به ۀ ـې په یوئبه 
د « چار»یو ځایونو نومونه مرکب نومونه دي او هماغسې لیکل کـېـږي چې په شفاهي ژبه کې ویل کـېـږي: ډېـر
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 7تر 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
 

« آب چاه  »چې « چایاب»؛ «چارباغ»، «چار سنگ»، «چاردهي»پر ځای اکثراً ویل او لیکل کـېـږي لکه « چهار»
تلفظ کـېـږي، له بلې خوا « خ»یا « ک»تلفظ کـېـږي په « ق»هم ویل کـېـږي؛ هغه نومونه چې په « چاه آب»ده کله 

غوني لر»تلفظ شي « ک»لیکل شوي چې که په « خندز« »خ»یا په « قند ز»د « کندز»د افغانستان په نقشو کې 
 دي او سړي ته گرانه ښکاري چې کومه تلفظي ۀـل ثابته نت ېمانا لري. په افغان نقشو کې د نومونو هجایي لیکن« کال
 ي.گڼسمه یا غوره و لیکنیزه بڼه –
 

وه چې ټول نومونه چې په دې اثر کې راغلي او په غیر سد تلفظې لیکلو ستونزه او فهرست لیکنه په دې بڼه حل 
اغسې او عامه نشراتو کې ښکارېـدل هم تخنیکي ادبیاتي بڼه لکه د افغانستان په ورځپاڼو، په اکثریتو څـېـړنیو موادو

ي س عادي سړي ته گرانه ښکاره ۀدا مو هم په پام کې ونیول چې که تلفظي لیکنیزه بڼه په آسانۍ سره یو لیست شول.
 –و پاړسۀ تر څنگ د هغـ ۀــې بـېـلگې هم ښودل شوي دي او د هر نامئنو دقیقه تلفظي بڼه د الفبا په ترتیب سره 

عربي ایندکس دی چې لوستونکی کوالی شي یو نوم ومومي  –عربي لیکنیزه بڼه هم ورزیاته شوې ده. بل د پاړسو 
ـې موندلی وي. له دې کبله دا کار موږ وتوانولو چې د هغو پوهانو اقناع هم تر السه کړو ئچې په افغان منابعو کې 

ـې له ئجوړه کړو چې یو عادي لوستونکی دقیقه هجایي بڼه نوم  ۀپه داسې پیچلي تلفظي سیستم کې د یو د لیکلو چې
 ي. سشک او کړاو پرته ولوستلی 

 
 ۀچې د افغانستان د نورو سیمو د ځایونو د نومونو برعکس، هغه نومونه چې په دغـ گڼوپه پای کې دا یادونه اړینه 

شپړ شوی وو او کوم بدلون ز کې ب۱۹۱۴ټوک کې راغلي دي کټ مټ هماغه نومونه دي چې دا مخفي ژورنال په 
الرې له کابله  ـېئدی راغلی. اوسمهال الرې او سړکونه په سم حالت کې دي په ځانگړي ډول شمال ته لو ۀـپه کې ن

د سالنگ له الرې بغالن او کندز ته الرې او بیا ختیځ خواته تر فیض آباد پورې یا لویدیځ لور ته تر مزار شریف 
ـمی پلونه شته خو کله چې له لویو الرو ووځئ نو ترانسپورټي الرې خپله ئکې داپورې الرې. اوس په دغو الرو 

ز پورې او ۱۹۱۴ټوک کې ټول یادشوي سیمه ییز نومونه عمدتاً تر ۀ په دغـ پخوانۍ لرغوني بڼه خپلوي. له دې کبله
گړو ت او یا په ځانهمداشان تر راوروسته پینځوسو کلونو پورې سم نومونه دي. سیمه ییزه سوداگري، تولیدي صنع

له دودیز اړخه د هغوی کارول د ارتباطاتو د پراختیا تر اغیز الندې راغلي دي او په دې اړه هغه شرحه  کې سیمو
چې دلته ورکړل شوې ده یوازې د شلمې پـېـړۍ لپاره د اعتبار وړ دي. هغه ځایونو چې هغو ته په ځانگړې ټوگه د 

ز کال هغه ۱۹۷۰لوستونکو لپاره په ستورو ښودل شوي دي. په متن کې د ز کال په حاالتو کې نغوته شوې د ۱۹۷۰
حاالت چې راغلي دي او د وروستیو کارتوگرافیکي موادو پر بنسټ ورڅخه گټه اخیستل شوې هغه په ریونده یا مایلو 

 کلماتو لیکل شوي دي. 
ه و چې دلته ورکړل شوي طول البلدونهمدا شان د جغرافیوي موقعیت د دقیقو کوردیناتونو په هکله باید ټینگار وکړ

ـې د نقشو په برخې کې موقعیت دقیقاً ومومي. موږ ته گرانه ئاو عرض البلدونه ددې لپاره وکړل شوي چې لوستونکی 
وه چې د کلیو او کوچنیو قصبو او د استوگنو نورو ځایونو دقیق موقعیت مشخص کړو ځکه دغو ځایونو کې اکثراً 

دي چې څو مایله له یو بله واټن لري. جغرافیوي اشکال لکه د غرونو لړۍ، سیندونه، ۀ پراتــې داسکورونه ۀ وارۀ خوار
موږ دا اړینه  له مخې یاد شوي دي. والي او لویواليکې د هغوی د پراختاالبونه او جهیلونه یوازې په څو ځایونو 

ې دا ډول جغرافیوي اشکال په آسانۍ وگڼله چې د نصف النهار ټکی هم ورکړو ځکه دا لوستونکي ته وړتیا ورکوي چ
 یو ځایونو کې د تخمین له مخې ویل شوې ده. ډېـرومومي. کله نا کله که د واټن اندازه ویل شوې په 

 
ا کـېـدای شي پیدۀ ژورنال کې ځیني نومونه د نقشو په برخه کې ځکه نـۀ د لوستونکو په پام به ورته واوړي چې په دغـ

څرگنده ده چې په حقیقت کې ده ورکړل شوې. ۀ ـې شرحه نــئلیکل شوي خو په متن کې  ـې نومونهئچې په نقشو کې 
ي کوالی په سۀ ي او نـسهم تشریحاتي متون بشپړ گڼل کــېـدای ۀ ژورنال کې راوړل شوې نقشې او نـۀ په دغـ

 چاپـېـدل پوهان وهڅويژورنال ۀ افغانستان کې د استوگنې د ټولو سیمو لیستونه وړاندې کړي. هیله لرو چې ددغـ
نو دلته به وي چې د افغانستان یوه بشپړه مشرحه او ډاډمنه سرچینه چې د  چې خپلې د عالقې وړ سیمې وڅــېــړي؛

 سړي کار نه دی ترالسه شي. ۀ یو
 

 مننه 
 

لۍ او سوکا، د وزارتد امریکا د متحده ایاالتو د معارف د وزارت، د روغتیا د وزارت، د روزنې د  زموږ دا کار
ې کله چشوای تر سره کـېـدای. ۀ د وزارت، واشنگټن ډي سي له سخاوتمندانه مرستو او مالتړ پرته نـ رفاهي چارو

نو د پوهنې د وزارت د نړۍ  هلیکوال د هندوستان له آرشیف او کتابتون څخه د ژورنال د چاپ اجازه تر السه کړ
ورکړ.  جې لپاره غوښتنلیکیژبو برخې ته د بود یوانگې د باندنوالو مطالعاتو د انستیتیوت، د باندنیو مطالعاتو د څ

ـې ټول پر غاړه واخیستل او دا لیکوال ددې مالتړ په پار ئجه منظور شوه چې د څـېـړنې او د سفر لښگتونه یبود
 وړاندې کړي. ـېئغواړي خپله منندو
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 7تر 6 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
 

 
د آرشیف « گډو گټو»په لندن کې د هندوستان د باندنیو او کامنولت  –مدا شان لیکوال د هندوستان د کتابتون له دفتر ه

د څه دباندې نیمې پـېـړۍ د  ېیـې دداسې کار د چاپ اجازه ورکړه چې د برتانئته ۀ دی چې د منندویله دفتر څخه 
 څـېـړنو په پایله کې جوړ شوی دی. 

له انستیتیوت، ددې ادارې له  ۍاهمیت وړ خبره دا ده چې لیکوال باید د افغان کارتوگراف ډېـرهمدا شان وروستۍ د 
او کابل  «پښتو اکاډیمي»، «انجمن  آریانا دایرة المعارف»و پوهانو، ډېـرد تأریخ د ټولنې له  ستانکارمندانو او د افغان

ـې د کاتوگرافیکو موادو په تولید کې ئو کار پوهنتون څخه د زړه له کومې مننه وکړي چې خپله وسعه، استعدادونه ا
ـې ضروري ئسپموله او همدا شان له نورو منابعو څخه منندوی یم چې د ژورنال په تصحیح او معاصرولو کې ۀ ونـ

 مرستې کړي دي. 
. الفمنندوی یم : میرمن جولیا  ډېـرـې دلته یادوم هم ئزه د دغو انستیتیوتونو له دغو انفرادي کسانو چې نومونه 

کارل  ډاکټر پیتروف د امریکا د متحده ایاالتو د پوهنې د وزارت د باندنیو مطالعاتو د څـېـړنو د څانگې مرستیاله او
دیپارټمنټ د څـېـړنې د څانگې پروگرام آفیسر دی. دوی دواړو زما هڅو ته د څـېـړنیزقرار داد ۀ پ. ا پستین د همدغـ

د هندوستان د آرشیف او کتابتون ددفتر پیغله  ۀ.ـې ددوی دیپارټمنټ کاوئله الرې الره هواره کړه چې مالي مالتړ 
جوان سي لنکاستر، د کتابتون مرستیال او د آرشیف مرستیال او همدا شان ښاغلی ستنلي سي سوټڼ کتابدار او د 

و مارتین مویر امرسته راسره د څـېـړنو له خونې ښاغلي بله  اسنادو ساتونکی راسره ډېـره مرسته وکړه او همدا شان
 سپموله. ۀ میرمن والیري ونـ

 
 ـېـږدېنهماغسې چې لیکوال له خپلو اسیستانتانو منندوی دی غواړې خپلې مننې پیغلې شیال الف سکویل، م. الف د 

ـې د پروژې له پیله تر پایه خپله مرسته وغځوله. پیغلې سکویل ددې ئختیځ مطالعاتو ته وړاندې کړي چې له ما سره 
ټول متون چې شپږ زره پاڼې کـېـږي ټایپ کړل، نوموړې د موادو په راټولولو او ایډیټ کې ټوله مرسته کړې ژورنال 

 ډېـره ارزښتناکه ده.  تر ټولو ده او په اوسني کار کې د هغې ونډه
ښاغلی غالم جیالني عارض وو چې د  په افغانستان کې د بدخشان د ټوک په برخې کې د لیکوال اساسي مرستیال

ټوک کې د ټولو جغرافیوي سیمو د نومونو ۀ استاد دی. ښاغلي عارض په دغـ ېیکابل په پوهنتون کې د جغراف
ـید کړي او نوموړي له بیالبیلو افغان منابعو څخه اضافي مواد برابر کړي دي. له دې چې نوموړي د ئکواردیناتونه تأ

له پلوه ورکړل شوي معلومات منلي ۀ مقیاس نقشو ته السرسی درلود نو لیکوال دد ۱:۱۰۰۰۰۰اوسني کار لپاره د 
 د حق د اداینې په پارۀ په کابل کې د آسیا فونډیشن له پلوه وړوکې ډالۍ دد د هڅو په ویاړۀ دي. ښاغلي عارض ته دد

ل کې د آسیا فونډیشن استازي گلن له کومې مننه ښاغلو غالم ج. عارض او په کاب ۀوکړل شوه او دا لیکوال خپل د زړ
 څرگندوم : ـېئوړاندې کوي. همدا شان الندنیو کسانو ته خپله منندو ته باوروکس

د اریزونا د پوهنتون د څـېـرنو استیستانتان شریفه اسلمي، ویرجینیا ل. پونسي، باربرا سري احمدی او نوریه ن 
ې دا دي : ویلیم شولتز او ایرل اچ پریچرد؛ د ـې راته گټورې وئکرویک شنک؛ هغه ملگري چې سال مشورې 

ډیپارټمنت سکرترې فلورانس سنډیل راسره د اداري ستونزو په حلولو کې مرسته وکړه. ایډوارډ ن. وایز د څـېـړنو 
مدیر؛ وارن وي سر حسابدار؛ او رابرټ ټي مک لوسکي د قراردادونو مرستیال راسره د امریکا د متحده ایاالتو د 

 زارت کې په اداري برخو کې مرسته کړې ده. پوهني په و
دې کار ته د څـېـړنې د آسانتیاوو د برابر په درناوي غواړم خپله خاصه مننه په کابل کې د امریکا د متحده ایاالتو 
سفیر ښاغلي ر. نیومن، کلتورې اتشې ډاکټر برابرت ډبیلو مک دونالد او په کابل کې د امریکایي ټولنې غړو ته 

م؛ د باندنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډاکټر روان فرهادي او د افغان د کارتوگرافۍ د انستیتیوت وړاندې کړ
ـیس مظفرالدین یعقوبي راسره په خپلو گټورو مشورو او معلوماتو مرسته وکړه. څرگنده ده چې لیکوال دا کسان په ئر

 گڼي.ۀ متن کې د هر ډول تشې او یا تنقیص په پار مسؤول نــ
 
خه څ له ډاکټر کار گراتز ژ( –)پوهنتون « یو ورلگتان ستالت –اکادیمیش دروک » د پای کې لیکوال غواړي چې په

پ لپاره ـې د چائپه موندنه او حلولو کې مرسته کړې او له اینگ لیوپول شیدي څخه چې مطبعې ته  ویکي ستونزند تخ
 ندې کړي. د ژورنال د متن په چمتووالي کې مرسته کړې خپله مننه وړا

 
 ل. ډبلیو. الف

 
 : ټوک کې له الندنیو برتانوي سرچینو څخه مأخذ اخیستل شوي ديۀ په دغـ

 د افغان سرحد کمیسیون
 منشي عبدالرحیم
 کوونکی ېعبدالسبحان سرو

 نکي مرستیال، د افغان سرحد کمیسیونووې کعطاء محـمد د سرو
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ز۱۸۸۶بارو، کپیتان اي. جي؛ گلگت چترال مأموریت 
 بیدوییف، جنرال، سر. م؛ دویمه افغان جگړه
 کوکریل، بریدمن. جي. ک، د جاسوسۍ څانگه

 ۹۷ – ۱۸۹۶ډگروال دیویدسن ج. بولندوی، چترال 
 ۱۸۸۵دیویس الیاس نی. آی سي ایس. د بدخشان مأموریت 

 جگړن گوردن. بي. اي. ایم؛ سي. آي. اي؛ ډي. ایس. او؛ گیلگیټ پولیټیکل ایجنټ
 " د هندوستان د سروې پلټونکی"هاویلدر

 ډگروال هولدیچ. سر. تي. ایچ. آر. اي، د سروې مأمور، پي. بي. سي
 د جاسوسۍ د څانگې تدوینوونکي.

 الرډ، ډاکټر پي. بي
 لمکارتني، جي، ایسکوایر، سي، آي، اي، د کاشغر سیاسي مرستیا

 جگړن میتلند پي. جي، اې. بي، سي،
 پلټونکی منفول، پنډیټ د هندوستان د سروې

 ۱۸۳۰مورکرافت ډبیلو، پلټونکی، 
 محـمـد امین اې. بي. سي.

 سردار محـمد اسلم خان اې.بي. سي
 محـمد شاه اې.بي. سي

 د پامیر د سرحد کمیسیون
 کپیتان پیکاک، ډبیلو آر اي، اې.بي. سي

 جگړن راورتي، ایچ جي
 بریدمن رابرټسن ډبلیو آر. سټف لیفتیننت، د جاسوسۍ څانگه

 یموس دفعه دار، الر پلټونکی او ښوونکی اې.بي. سيه تدشهزا
 سعیدهللا د سروې مرستیال

 تنر
 ۷۴ – ۱۸۷۳کپیتان تروتر ایچ آر اي د یارقند مأموریت 

 کپیټان ووډ جي. د هند سمندري ځواک، د اکسوس د سرچینو موندونکی
 

 بیانور 

 مدخل
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