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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 مه برخهلس
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 . ادمکډاکټر لوډویک . ډبیلو 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 
بوزای گنبد څخه پورته ۀ کوچني پامیر کې یو وړوکی جهیل دی چې لـۀ پـ:  ۷۴ -۳، ۳۷ -۱۴:  چیالب/ چهل آب

آِب » ۀلـچې لویدیځ لور ته ځي ۀ دوه وو سیندونو ته لوېـږي، هغه اوبـۀ اوبـ آب هلچمایله لیرې دی. د ۀ اوو
« اکسو»سره یوځای کـېـږي، بل مـَـفــَر د جهیل ختیځ لور ته د چقمقـتـین جهیل لور ته بهـېـږي چې د  «واخان

 حقیقت کې د اکسوس دوه مهمې څانگې تغذیه کوي. ۀ سرچینه ده. دلته ده چې پوهـېـږو د چهل آب جهیل پـ
مایله لیرې  ۴۹خان آباده ۀ چې لـ فیض آباد د سړک شمال ته –: د خان آباد  ۶۹ -۵۹، ۳۶ -۴۷:  چناِر گنجشکان

 کوچني کلي نوم دی. ۀ دی د یو
وډ  ډاو گ ۀوار ۀرااو خټو جوړ خو« نی»درویو ۀ لـ شمال ختیځ کېۀ دا د غوري پـ:  ۶۸ -۱۹، ۳۶ -۳۰: چن زی
دیخوا هاخوا  تـېـرېدلوۀ باالدوري څخه پـ –شیر ۀ چشمـ لهسیمې کې  ـېئلودې ۀ دي چې پـ ډوله کورونه څپرۍ
 غلجیو کورنۍ ژوند کوي.  ۴۰۰دي. دلته د  ۀپراتـ
کیڼه ۀ کوکچه کې د شپیتو کورنو یو کلی دی چې د سیند پـۀ دا پـ:  ۷۰ – ۳۴، ۳۷ – ۶چیته/چتا/چته/جته :  چیتا/

یوې خالصې دښتې کې واقع دی. دا د دولتي مراسمو او تجلیل لپاره ۀ مقابل لوري کې پـۀ غاړه کې د فیض آباد پـ
 هم ده.  یوه سیمه

یو نیم مایلۍ ۀ : د خان آباد د ختیځ پـ ۶۹ -۱۲تر  ۶۹ -۱۰پورې او  ۳۶ – ۴۳ تر ۳۶ -۴۱: علیا و سفلیۀ چوغــ
 کورنو یو کلی.  ۱۲کې د 

څلور نیم مایلي واټن کې د سمِت باال د ۀ بدخشان کې د ُرستاق د شمال پـۀ دا پـ : ۶۹ -۴۶، ۳۷ -۹: چــُـپـه خان
 کلي نوم دی. ۀ سړک پر غاړه د یو

 نومۀ غرۀ سویل کې د یوۀ : د ُرباطک پـ ۶۸ -۲۵، ۳۶ -۲: چونغر ـ 

 ۶۸ -۳۳، ۳۶ -۹/چرچورک : وگورئ شرشر چرچرک ـ 
فیټ. د درې څوکو یو غر دی چې د ویکتوریا او نیکالس  ۱۷۷۵۳: لوړوالی :  ۷۳ -۴۱، ۳۷ -۱۷:  قلعه دکانکور

 افغان پر سرحدي کرښه باندې جوړوي.  – روسیېد غرونو د لړۍ ترمنځ یو اتصالي جهیل د 
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ۀ انگلیس د کمیسیونونو تر منځ د حسن نیت له کبله پـ – روسیېنوم د « La Concorde» ځای ته د ۀ دغـ
ۀ پـ« 1پیک سَگالسیا»شوروي اتحاد کې دا غر د ۀ پـز کال د پامیرونو د پولو د ټاکنو پر مهال ورکړل شو. ۱۸۹۵

 ۷۳ -۴۶، ۳۷ -۲۰یادېـږي. ۀ نامـ
 سیند د یوې ۀ و ځایونو نومونه دي چې د یوشـمـېـرمختاړي یا پیشوند د بې ۀ پـ« دهانې»د :  دهانه / دهنه ـ

 معنی دي. ۀ څانگې، د سیند د خولې او یا هم د َدرې د خولې پـ
غوري کې یو ډېـر لوی نامتجانسه کلی دی چې د دهانې ۀ فیټ. دا پـ ۲۳۴۶: لوړوالی :  ۶۸ -۳۰، ۳۵ -۵۴:  دهانه

 ۀ. کورنیو ژوند کاو ۸۰غلجیو ز کال دلته د وزبیکو او ۱۹۱۲ۀ پروت دی، پـکې ۀ خولـۀ رې پـد د
کلي دباندې د بازار سیمې ته ۀ منځه تـېـرېـږي. دلته لـۀ منځه د اوبو یو پیاوړی بهیر راوځي او د کلي لـۀ رې لـد د

ته د « شولوختو»کلي یو مایل لیرې ۀ لـځای ۀ نـېـږدې یو کوچنی خو ډبرین د تفریح ځای دی، خو د تفریح لپاره ښـ
چونغر څخه راوړل ۀ واټن لـۀ مایلو پـ ۷لري. سَونگ توکي د ۀ موندل کــېـږي. پریمانه اوبـتللي سړک پر غاړه 

لیدل کــېـږي. د اړتیا وړ ۀ شاو خواوو کې نــ نـېـږدېۀ کـېـږي. دلته د پــِستو د ونو کثرت دی خو د تفریح ځای پـ
ژمي کې نوموړی د غوري ۀ دی. پـ شیان ورڅخه ترالسه کــېـدای شي. دهانه د غوري د حاکم دوبنی استوگنځی

 نړېـدلي ښار کې اوسـېـږي. ۀ پــ
ـې د کرکیلې لپاره گرځول کـېـږي او یو ۀ ئمني کې اوبـۀ پسرلي کې د دهانې سیند ډېـر پیاوړی بهیر لري خو پـۀ پـ

نورې  شیر او دهانې سړکونه تقاطع کوي،ۀ مایله کښته چې د چشمـ ۶شیر ۀ چشمـۀ ـې لـۀ ئخوړ گرځي او اوبـ
وار وررسـېـږي. ۀ پـۀ ویشل شوي دي، هر ویش ته اوبـ« بولــَـکونو»څلورو برخو یا ۀ پـۀ ځي. دا اوبـۀ وړاندې نــ

دی؛ بل بولک د وزبیکانو د لرکبي طایفې او همداسې د « یمچي طایفې»دلته چې کوم بولک شته هغه د وزبیکانو د 
غوري ۀ غوري کې او لـۀ د َدرې پورتنۍ برخې خړوبوي. پـتاجیکانو او هزاره گانو دي. دا بولکونه د غوري 

پورتنی یاد شوی  .بـېـږيمرسته خړوۀ پـ« جوی»اوبو څخه د کښل شویو ویالو ۀ الندې برخه د کندز د سیند لـ
نـېـږدې چم گاونډ کې ۀ او پـ تـېـرېـږيخوړ څخه ۀ لـۀ واټن وروسته د دهانـۀ مایلو او د مایلو د ربعې لـ ۸ۀ لـ سړک

کې استوگنې دي. یو ۀ کورنۍ پـ ۵۰عشیرې « 3یمچي»یو وړوکی کلی دی چې د وزبیکو د « 2کـیـبـیـتـکه»ـې د ئ
ۀ نامـۀ پـ« 4جـَـنـغـَـگلي ۀدر»څخه سرچینه اخلي دا خوړ د ۀ ښۍ خوا کې دی د چونغر له غرۀ ستر خوړ چې پـ

 یادېـږي. 
ـماً ئشان داۀ کې شوې ده او د چم گاونډ د نورو ټولو غونډیو پـۀ کرهنه پـ همه ده او ډېـرَدره دهانه گڼ نفوسه سی

خال خال ۀ لـ و اوطوایف 7او گاډهي 6، کایک5دایي میرک»هزاره گانو ۀ ې َدرې ولس عمدتاً لـد ده ده. خـېـزحاصل
 ژرندې شته.  ۳۰ َدره دهانه کې د اوبوۀ دهانه کې او پـۀ کورنۍ دي. پـ ۱۰۰۰ ـېئ چې ټول جوړ دی« وزبیکانو

دی، دا ۀ کوتل بدقاق سره نښلوي او دا سړک بیا مخامخ دو آب ته ځي؛ خو دا اساسي سړک نــۀ یو سړک دا َدره لـ
 او د اوښانو لپاره سخت دی.  اوړي را اوړيډېـرو لوړو ژورو ۀ غونډیو کې لـۀ سړک پـ

 کلي نوم دی.ۀ شمال کې د یوۀ پـ 8: د بنِد خـَـَزر ۶۸ -۲، ۳۵ -۲۷:  آرپه قولۀ نـدها ـ 

 وگورئ : غوري او هم دهانه : غوريۀ دهانـ ـ : 
او ایبکو تر منځ « چهار َدرې»غوري کې د ۀ فیټ. پـ ۲۸۹۰: لوړوالی :  ۶۸ -۳۴، ۳۵ -۳۵:  اِسکارۀ دهانـ

ښۍ غاړه کې د ۀ دا نوم ځکه یادېـږي چې د سرخاب د سیند پـ ې ځای لپارهد دسړک باندې د دمې نیولو ځای. 
 اِسکار َدره یو ناڅاپـه دباندې راوځي.

ستوغې ډډې دي، دا ډډې تر  ېنامنظم،  د لوړو غونډیو ـېئارتوالی لري او شاو خوا  د مایل په ثلثاساسي دره 
بې قاعدې ډول دوه ټوټې شوی دی ۀ بستر پـ ېونو، بوټو او َوښو محرومې وچې ډډې دي. د َدرې د سطحۀ ډېـره لـ

بهیر بهیږي، دلته د سیند « پیچاپیچ»کږلیچن ۀ َدرې الندې د سرخاب سیند پـۀ کې شوې ده. لـۀ او خال خال کرهنه پـ
ټاکلو ځایونو کې د پورې وتلو ۀ وچو فصلونو کې بلې غاړې ته ورڅخه پـۀ یارډه دی او حتی پـ ۷۵ نـېـږدېپلنوالی 

ه ناشوني ښکاري چې څوک دې ورڅخه پورې ډېـره لوړه وي تر ډېـره چې سیند کې د اوبو سطحه وړ دی. کل
نیم مایل کښته یو ځای دی چې  تقریباً « دهاِن اسکارهۀ »لـ ځایۀ واوړي. خو د پورې وتلو لپاره بل ښـپه پښو غاړه 

خپله ۀ فیټه وي. د اوبو بهیر پـ ۲کې  منيۀ پــې ئژوروالی ـې میده جغل له ورایه ښکاري او ئبستر کې ۀ د سیند پـ
یوې ۀ گړندی او چټک دی. د سیند دغاړې عام خصوصیت دا دی چې د ُرس د خاورو خاورین گړنگونه لري چې پـ

کاڼو او لویو جغلي ډبرو طاقچه  پهې ـئاو هاغه بله غاړه  رسـېـږي پورې فیټو ۹۰تر  ۲۰ۀ ـې دنگوالی لـئغاړه کې 

                                                           
1
 - Pik Soglasiya 

2
 - kibitka 

3
 - Yamchi Uzbaks 

4
 - Dara Janghagli 

5
 - Dai Mirak 

6
 - Kaiak 

7
 - Gadhi 

8
 - Bande Khazar 
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هرې متاوبې انحنا کې بدلـېـږي. ۀ ي، د سیند پر دواړو غاړو گړنگونه پـښکاررته ډبرې دیوال ته و چې بندي شوي
کې شته چې د ۀ ځای پـۀ داسې کوم خاص او ښـۀ لري او نـۀ اهمیت نــ ډېـرد سیند غاړې اړخه چندانې طبیعي ۀ لـ
ځای، هغه ځای ۀ تر ټولو ښـ شاو خوا چم گاونډ کې د پورې وتلو لپاره ښایيۀ لپاره مناسب وي. پـد جوړولو ۀ پلـ

دواړو غاړو کې د تفریح لپاره ښکلي ځایونه شته. ۀ د سیند پـلري. ۀ وي چې د سیند هیڅ یوه غاړه ډېـر جگوالی ونــ
برفک ۀ شي خو د پام وړ اندازه د اړتیا وړ شیان لـ ۀنـ سیمې څخه یا لږ او هیڅ د اړتیا وړ شیان ترالسه کـېـدایۀ لـ

ۀ دوشي څخه کښته د سیند پر غاړو سیمو څخه ممکنه ده. دا سیمه د اوښانو لپاره ښـۀ لـ او تاله څخه او هم
 تاله څخه ترالسه کــېـدای شي. ۀ یا لرگي ورڅخه ترالسه کــېـدای شي خو دا دواړه لـۀ څړځایونه لري. لږ واښـ

کوتل پورې پورته « 9ــَـسـَـکف»الرې تر ۀ وړوکي کوتل، د ایسکار د کوتل لــۀ َدرې د یوۀ دا سړک د ایسکار لـ
یارډه دی او د َدرو د غونډیو شیوه او  ۲۰۰ځی او همداسې د چهار َدر سیمه او کابل ته ځي. د َدرې اوسط پلنوالی 

 خاورو جوړې دي. ۀ نرمو شگو او د ُرس لـۀ ستوغې جناحې ډډې لـ
دی او دا ځای د ایسکار ۀ پرتلې ډېـر ښـۀ کیڼې غاړې کې تفریحځای د دوه وو نورو بلو هغو پـۀ د سرخاب د سیند پـ

 کې دی. ۀ خولـۀ مایله کښته د کیان َدرې پـ ۲خولې ۀ رې لـد د

 کلي نوم دی. ۀ مایلي کې د یو ۲۸ۀ غوري د سویل پـۀ د دهانـ:  ۶۸ -۳۲، ۳۵ -۳۶: کیانۀ دهانـ ـ 

 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو ۸ۀ د چاه آباد د سویل پــ:  ۶۹ -۴۵، ۳۷ -۱۷:  کیوانۀ کي ون : دهانـۀ دهانـ ـ 
منځ کې واقع ۀ کلي نوم دی، دا کلی د باجگاه د منځغري پـۀ خنجانو کې د یوۀ : پـ ۶۹ -۳، ۳۵ -۳۳: مزارۀ دهانـ

ـې تاجیکان دي. دا کلی د بنو د سویل ئگړي ویل کـېـږي چې استوگن وکې میشت دي. ۀ کورونه پـ ۲۳دی چې 
 . مایلۍ کې دی ۱۸ۀ لویدیځ پـ

 کلي نوم دیۀ لس مایلۍ کې د یو نـېـږدېۀ د چاه آب د شمال پـ:  ۶۹ -۴۶، ۳۷ -۳۰: شورۀ دهانـ ـ. 

 زردک درې ۀ او کوۀ غوري سویل او د زرَدک َدرې د غرۀ د دهانـ:  ۶۸ -۲۴، ۳۵ -۳۳: سیاه قولۀ دهانـ ـ
 . کلي نوم دیۀ ته د یوشمال 

 کلي نوم ۀ مایلۍ کې د یو ۹نـېـږدې ۀ د پلخمري د تالې د شمال ختیځ پـ:  ۶۸ -۱۷، ۳۵ – ۳۰: تور موشۀ دهانـ ـ
 . دی

 کلي نوم دی.ۀ مایلۍ کې د یو ۲ۀ : د خنجانو د سویل لویدیځ پـ ۶۸ -۵۲، ۳۵ – ۳۶: ولیانۀ دهانـ ـ 

 وگورئ دهانه دهانه ـ : 

 ایسکارۀ وگورئ دهانـ ۶۸ -۳۴، ۳۵ -۳۵: اسکارۀ دهانـ ـ 

 ۷۳ -۳۰، ۳۶ -۵۹: وگورئ دالیز : دهلیز کوتل  ـ 

 وگورئ دهانهدهنه  ـ : 

 غوري کې یو کلی. ۀ پـ:  ۶۹ – ۳۰، ۳۶ -۲۶:  دهنه ـ 
 : د شیخ علي هزاره گانو یو واحد دای میراک

ۀ کې استوگن دي. پـۀ کلي نوم دی چې پټهانان او تاجیکان پـۀ ولیانو کې د یوۀ پـ : ۶۸ -۵۲، ۳۵ -۳۳:  دالگان
 نړېـدلي حالت کې وو. ۀ ز کال کې دا کلی پــ ۱۹۷۰

کوتل ۀ واخان کې د یوۀ د یوې څوکې پر سر پـۀ فیټ. د غر ۱۳۷۰۰: لوړوالی  ۷۳ -۳۰، ۳۶ -۵۹:  دهلیز کوتل
کې هماغه الره ده چې کوچني پامیر او  دوبيۀ ه لیرې دی. دا کوتل پـختیځه شپـږ مایلۀ لـ« سرحد»نوم دی چې د 

چټکتوب او غړغړانده  الرې پورې وتل د سیند دۀ یارقند ته ورباندې معموالً تگ راتگ کـېـږي ځکه چې د سیند لـ
روړونکو فیټه ال نور لوړ دی. د درندو با ۲۶۰۰پاسه ۀ دا کوتل د واخان د َدرې لـ کبله ناشوني وي.ۀ والي لـ

 کوتله کښته کـېـدل زښت ډېـر گران کار دی. ۀ څاوریو لپاره کوتل ته پورته کـېـدل او لـ
ۀ مایله پورته د شمال لـ ۱۲ تقریباً « سرحدهۀ »منځغري )میانکوه( نوم دی چې لـۀ : دا د یو ۷۳ -۳۶، ۳۷ -۱: دره

میاشت کې د پامیر د سرحد ټاکلو کمیسیون ۀ ز کال د جوالی پـ۱۸۹۵سره یو ځای کــېـږي. د « آب واخان»لوري 
فیټه  ۳ۀ توند وو او اوبـ ډېـرټکوالي بهیر دغو اوبو تیر شو. د اوبو د چۀ کڅوړې ورسره وې لـ ۲۰۰چې د آسونو 

 سینده پورې غاړه واوړي. ۀ ساعته وخت ونیو چې لـ وهکار د کمیسیون دۀ ژورې وې، دغـ

 لس مایلي واټن کې واقع ۀ کلي نوم دی، دا د جرم د لویدیځ پـۀ په جرم کې د یو:  ۷۰ -۴۵، ۳۶ -۵۴:  خاشۀ در ـ
 .دی

 ۷۰ -۲۱، ۳۶ - ۵۶: درآیم/ داِرم ـ 

 مایلۍ کې  ۱۵ۀ د شمال لویدیځ پـنوم دی چې د کـُـران و منجان ۀ غرۀ دا د یو:  ۷۰ -۳۷، ۳۶ -۱۳: قالتۀ در ـ
 ۶۹ -۱، ۳۵ -۳۹مایلۍ کې هم شته. ۱۱ۀ بنو د لویدیځ پـۀ یو کلی د قلعـۀ نامـۀ همدغـۀ واقع دی. پـ

 ۶۹ -۲۹، ۳۵ -۳۳: وگورئ دره شو:  شوۀ در ـ 

 ۷۱ -۸، ۳۷ -۵۸: وگورئ تنگک : دره شیر ـ 
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 6تر 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
 

 کلي نوم دی. دا ۀ سویل ختیځې خوا کې د هندوکش شمال ته د یوۀ : د بغالن پـ ۶۹ -۲۹، ۳۵ -۳۳:  دره شو ـ
 مایلي واټن کې واقع دی.  ۲۰ۀ کلی د بنو د سویل ختیځ پـ

 ۷۰ -۲۱، ۳۶ -۵۶: وگورئ داِرم : درآیم  ـ 
فیټه  ۵۰یارډه اوږدوالی او  ۷۰غاښي/ تنگې ژورې الرې نوم دی چې ۀ یو د : دا ۶۸ -۲۷، ۳۵ -۳۷:  دربندک

 مایله لیرې واقع دی.  ۳دره کې د َدرې له خولې ۀ فیټه لوړې دي او د کیان پـ ۱۲ـې ئپلنوالی لري او ډډې 
 . يتـېـرېـږغاښي ۀ همدغـۀ ایسکار تر بدقاق کوتل پورې ځي لـۀ دهنـۀ لـ َدره کېۀ هغه سړک چې د سرخاب پـ

سویل کې د یوې َدرې نوم دی او د کوکچې یوه څانگه ده، دا څانگه ۀ : د ارگو پـ ۷۰ -۲۱، ۳۶ -۵۶:  دارِم یا درآیم
یوې لړۍ ورڅخه جال شوې ده. دا یوه تنگه َدره ده، خو یو ښایسته نهر چې خالص ترینه او ټرټولو ۀ د غونډیو پـ

ۀ د داِرم څلور واړه کلي د َدرې پـ نرمې مخلمینې سبزې دي. ـېئ څنډو کېۀ او پـ لري دا َدره خړوبويۀ پاکې اوبـ
یو بل سره تقاطع کوي. ۀ کندز سړکونه لـ –ټکي کې واقع کې دي چې د فیض آباد ۀ هغـۀ نیمایي کښتنۍ برخه کې پـ

کلیو ـې تاجیکان دي. الندې د دې َدرې د ئکورنۍ ژوند کوي چې اکثریت  ۲۰۰۰ټوله َدره کې ۀ ویل کـېـږي چې پـ
 نومونه وړاندې کـېـږي:

 
 شـمـېـرد کورونو  د کلي نوم شـمـېـرد کورونو  د کلي نوم

 ۴۰ چــِـرپــَـک ۲۰ ُمنجي
 ۲۵ تورگیني ۲۰ ِده خواجه 

 ۲۵ ُمـغــَـل تای ۱۰ نو آباد
 ۳۰ خــَـم ۲۰ کفتر خانه

 ۱۵ ِده مــُـالیان ۳۰ باغ صوفي
 ۳۰ قلندرۀ چشمـ ۱۵ توت َدره
 ۶۵ لنگر ۳۰ ِده بازار

 ۱۰۰ پینگني ۲۰ ِده مـُـغـُـل
 ۱۷۰ ُعـناب ۱۰۰ کــَـلک

 
 ۴۰۰۰استثناء شاوخوا ۀ څخه پـ« خندان شهر» شـمـېـرڅخه داسې ښکاري چې د داِرم د وگړو  شـمـېـرپورتني ۀ لـ

محصوالت  کرنــېـزد داِرم د َدرې عمده  باقليحده زیات ښکاري. غنم، وربشې، مشنگ او ۀ لـ شـمـېـردی خو دا 
ۀ لوړو برخو کې وده کوي( او زردآلو یاَدولی شو. سره لـۀ چې د َدرې پـمنځ کې مڼې، ناک، پسته )ۀ دي؛ د میوو پـ

څخه ترالسه کــېـدای شي. د « تِشکان»َدرې ۀ دې چې دلته د توت ونې شنې کــېـږي خو توت عمدتاً د چم گاونډ لـ
ۀ نامـۀ پـ« بُـزغنج»منځني کال کې د پستې غوټۍ دلته د ۀ میوه کوي، پـمنځ کې ۀ پستې ونې یوازې یو کال پـ

 رنگولو کې ورڅخه کار اخیستل کـېـږي.ۀ رنگ مواد ورکوي چې پـۀ یادېـږي او ترالسه کـېـدونکی محصول د سر
همدې َدرې او د چم ۀ صادرېـږي. پـ شـمـېـرلوی ۀ دې ځایه پـۀ او گیدړو پوستکي لـ« شغاالنو»د لیوانو، سورلنډیو 

 . کې واقع دی ۷۰ -۲۳، ۵۲-۳۶ۀ د داریم کلی پـَدره کې د څو هزاره گانو کورنه هم شته. ۀ گاونډ پـ
 ې جزیرې کښتنۍد داکسوس کې یوه جزیره ده. ویل کـېـږي چې ۀ : پـ۶۹(  ۲۶ – ۳۸، ) ۳۷( ۱۵ – ۳۵):  درقد

یادیږي او ښایي د کوکچې د سیند ۀ نامـۀ پـ« کابل گذر»د  ده چې کې ټکيۀ اوبو د پورې وتلو پـۀ لـ برخه وروستۍ
ۀ د پیوستون لـ« جلگې»مایله شمال ته وي؛ او د جزیرې وروستنۍ پورتنۍ برخه د  ۸یا  ۶ټکي څخه ۀ د پیوستون لـ

« خواجه مؤمن»مقابل لوري کې وي چې ۀ کوالب کې د یوې د پام وړ غونډۍ پـۀ لږ واټن کښته وي او پـۀ ټکي لـ
مایله وي. دا جزیره د  ۱۰تقریبي اټکل ښایي ۀ پـ مشهور کان لري. د جزیرې اوږدوالی ډېـرـېـږي او د مالگې نومـ

 کې واقع دی.  ۶۹ -۲۷، ۲۳-۳۷ۀ . د ینگي قلعې کلی پــهم یادېـږيۀ نامـۀ پــ« 11اورتا تـُـغای»یا « 10ینگي قلعې»
وړوکي کلي نوم دی ۀ مایلۍ کې د یو ۱۳ۀ ختیځ پـ : د حضرت امام صاحب د سویل ۶۸ -۵۶، ۳۷ -۱۱:  َدرکــَــت

 کرهنه کې شهرت لري. ۀ چې د خربوزو پـ
  ۷۱ -۲۹، ۳۷ -۲۰: وگورئ درما ُرخ : دارمدار

همدې الرې د ۀ یو َدره لري چې لـۀ نامـۀ همدغـۀ انو یوه عالقه داري ده او پـنغش: د ۷۱ -۲۹، ۳۷ -۲۰:  درما ُرخ
ۀ کورونه لري او د اوبو د بهیر پـ ۷سیند کې تدریجاً تشـېـږي. درمارخ یو کلی دی چې ۀ د پنجه پـۀ شیوا جهیل اوبـ

ژمي کې کله چې ۀ بل کلی دی. پـۀ نامـۀ مایله پورته د درماُرخ باال پـ ۵َدرې شاوخوا ۀ ښۍ غاړه کې واقع دی او لـ
ۀ کبله ارتباط قطع کـېـږي، نو پـۀ الرې د ډېـرو واورو لـۀ د کوتل لـ« غرجبین»انو او بدخشان تر منځ د شغند 

دې ۀ پـان. نغشي. وگورئ ېــږد جهیل الرې نیول کــ« الرې الره د )قوِل شیواۀ بـېـړنیو حاالتو کې د همدې َدرې لـ
 ۲۶ -۷۱، ۱۹ -۳۷نومـېـږي. « در َمدار»ې سیمه کې یو کلی دی چ
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 6تر 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
 

 ۶۹(  ۲۶ – ۳۸، ) ۳۷( ۱۵ – ۳۵): وگورئ درکد :  درقد
 ۶۸ -۳۲، ۳۵ -۳۶: وگورئ کیان :  کیانۀ در

ۀ دا یو نیمه خودمختاره والیت وو چې د روشان تر سیمې الندې د اکسوس پـ:  ۷۰ -۴۷، ۳۸ -۲۶یا نسي :  درواز
ټاکلو وروسته د اکسوس د درواز ۀ افغان د سرحد لـ –ز کال کې د روس ۱۸۹۵ۀ کې موقعیت لري. پـ ودواړو غاړ

ې سیمې جغرافیوي شرحه د دویش څخه مخکې ۀ لـ برخه د افغانستان د خاورې برخه وگرځـېـدله )وگورئ شغنان(.
 نـېـږدېسرحده تر ۀ ن لـدواړو غاړو کې د روشاۀ الندې ډول وه: درواز داسې سیمه ده چې د اکسوس پـۀ پـ
دغو لرې ۀ هم راځي. پـ« 13واخیا»دې سیمه کې ۀ پـورې غځـېـدلې ده. همدا شان پـ«  / خـُـلدسک12خولدسک»

ـې غرچه وي( ئ)ښایي سمه بڼه « 14غـَـلـچه»شان تاجیکان یا د ۀ ـې د نورو سیمو پـئپرتو سیمو کې استوگن وگړي 
وگړو ټیټ  ۳۰۰۰۰ لهښایي  شـمـېـرـې سني مذهبه دي.د درواز د گړو ئاکثریتو برخو کې ۀ نژاده دي، خو پـۀ لـ

کوالب ۀ د وگړو لپاره د جوارو تولید ناکافي دی او باید لـ وي او دا سیمه ډېـره او بې نهایته بې وزلې او غریبه ده.
 ۀخطرناک ډول بد دی ځکه پـۀ امتداد کې سړک پـۀ ي. د اکسوس پـسڅخه را وارد « ره تگین/ ق15کــَـَرتگین»او 
قره تگین څخه د ۀ الرې قطع کوي. خو لـۀ الره د غونډیو د گړنگونو لـۀ برخه کې د سیند د اوبو بهیر خپلـ دې

 وجوده ده. چې د درواز مرکز دی د کچرو نسبتاً ښه الره م« 16خـُـم ۀـقلع» الرې تر ۀ واخیا لـ
ۀ اندراب سره د خاواک د کوتل د شمال د غونډیو لـۀ منځغري نوم دی چې لـۀ : دا د یو ۶۹ -۴۵، ۳۵ -۴۰:  دروازه

 خوست سره نښلوي. ۀ ته چې دا منځغری لـسکنډوکپرو ډکه پــلـالر ۀ الرې وصلـېـږي. یوه لـ

 ۶۹ -۱۲، ۳۶ -۴۵: وگورئ : بنگي :  دریای بنگي ـ 

 وگورئ : پنجه، اکسوس، آِب واخان دریای پنج ـ : 

 ۷۱(  ۱۶ – ۲۳، ) ۳۷ –(  ۲۱ – ۲۵)وگورئ شیوا/ شیوه :  :دریای شیوه ـ 
ښۍ ۀ ولسوالۍ کې د کوکچې د سیند پـۀ کورونو یو کلی چې د ُرستاق پـ ۱۲۰: د  ۷۰ -۷، ۳۷ -۲: دشِت اماني

 غاړه کې واقع دی. کلي ته نـېـږدې یو پُـل هم شته. 
پورې :د فیض آباد شمال لویدیځ ته د آمو سیند ته  ۷۰ -۴۷تر  ۷۰ -۱۱پورې،  ۳۸ -۲۶تر  ۵-۳۷:  دشِت ایــیـش

میاشتې تر ۀ د قطغن د شمال او ُرستاق وگړي خپلې َرمې د جون لـ نـېـږدې د بدخشان یو تر ټولو لوی مالڅر دی.
 . دا سیمه اوس د درواز د ولسوالۍ برخه دهسپتمبر پورې دلته پیایي. 

 ۷۰ -۴۷تر  ۷۰ -۱۱پورې،  ۳۸ -۲۶تر  ۵-۳۷: وگورئ: دشِت اییش :  دشِت ایش ـ 
جرم څخه شمال ته پینځه مایله لیرې د ۀ ښۍ غاړه کې لـۀ : د کوکچې د سیند پـ ۷۰ -۵۰، ۳۶ -۳۴:  دشِت فراخ

 اوږدو کې غځـېـدلې ده. ۀ یوې دښتې نوم دی چې د جرم او بََرک تر منځ د تللي سړک پـ
بدخشان کې د یوې دښتې نوم ۀ مایله لیرې پـ ۱۵جرم څخه د بدخشان پر لور ۀ : لـ ۷۱ -۴۲، ۳۷ -۱:  دشِت خاش

 کې استوگن دي. ۀ ښې کرنې ښـېـرازه ده او کوچیان پـۀ دی. دا دښته پـ
نوم دی « فالت»لوړ ځای ۀ څو مایلۍ کې د یوۀ د لویدیځ پـ« دشِت سنگ پُر»: د  ۶۹ -۴۰، ۳۵ -۳۸: دشِت ماچي 

 ورڅخه راوتلې ده. ۀ د اوبو چینـ چې
لوړ ځای او یا مخ خالصې سیمې نوم ۀ کې د یو« میانکوه»منځغري ۀ : د ارگو پـ ۶۹ -۲۳، ۳۵ -۳۱:  دشِت مزار

تر ۀ ، لرگي او واښـۀځای د څښاک اوبـۀ دغـۀ مایلۍ کې واقع دی. لـ ۲ۀ دی چې د ارگو د کوتل د شمال د بیخ پـ
 . اندراب، پلخمرې کې دهۀ دا سیمه پـلري. ۀ واښـ ي. پریمانهسالسه کــېـدای 

 ۀ کلي نوم دی چې پـۀ مایلۍ کې د یو ۱۵ۀ : د تالقانو د شمال ختیځ پـ ۶۹ -۴۳، ۳۶ -۵۴:  ــيئدشِت میرزا ـ
 شمال لویدیځ څخه لیرې دی. ۀ همدې واټن د تخار د والیت د کلفگان لـ

 نـېـږدې د کوکچې د سیند ۀ : د آمو او د کوکچې د سیندونو د پیوستون ټـکي تـ ۶۹ -۲۶، ۳۷ -۹:  دشِت قلعه ـ
 مایله لیرې دی.  ۲۸لویدیځ څخه ۀ کلي نوم دی چې د ُرستاق لـۀ پرغاړه د یو

مایله پلنوالی لري او د خاواک د  ۲هر لوري ۀ یوه پراخه پلنه ځمکه ده چې لـ : ۶۹ -۴۵، ۳۵ -۳۸: دشِت سنگ پُر
لوی پوځ د دمې او کمپ وهلو لپاره مناسبه ده. ۀ مایله موقعیت لري. دا سیمه د یو ۳ نـېـږدېدیځ څخه لویۀ کوتل لـ

 لري.ۀ او وافره واښـۀ پسرلي او دوبي کې پریمانه اوبـۀ پـ
ۀ ـې اکسوس ته ځي د یوې َدرې نوم دی. دغـۀ ئآب د َدرو ترمنځ چې اوبـۀ : د راغ او چا ۷۰ -۳، ۳۷ -۲۸:  دونگ

 شـمـېـرسخت کوتل ورختلی دی. د دونگ او پسکه د وگړو ۀ پر یو الرې ۀآب د َدرې لـۀ تللی سړک د چاځای ته 
 ۱۶سویل ختیځ کې واقع دی چې د شاه َدرې له سویل ځتیځه ۀ آب پـۀ ـې د چائکلی کورونه ویل شوي دي.  ۳۹۴۰

 ۷۰ -۹، ۳۷ -۳۰همدې کلي کې د بهاندو اوبو یو نهر هم شته. ۀ مایله لیرې راځي. پـ
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 6تر 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
 

 ۶۹ -۷، ۳۵ – ۳۶وي ژ( : وگورئ: داؤتي :  –/ )ښایي : داؤودي  داؤتي ـ 
دې ۀ تر منځ واقع دی. پـ« بنو»او « یوچ»کلي نوم دی چې د ۀ اندراب کې د یوۀ : دا پـ ۶۹ -۷، ۳۵ – ۳۶: داؤتي 

 مایلۍ کې ۷ۀ موقعیت : د بنو د لویدیځ د خوا پـتاجیک کورنۍ استوگنې دي.  ۱۰کلي کې 
کې ۀ تاجیک کورونه پـ ۱۵۰چې مجموعاً ده کلیو یوه ډله  ۳پورتني اندراب کې د ۀ : پـ ۶۹ -۲۷، ۳۵ -۳۶:  ِده آخ

 . مایلي واټن کې دي ۱۵ۀ ختیځ پـ بنو د دا کلي داستوگن دی. 
 کې استوگنې دي. ۀ کورنۍ پـ ۷۰وړوکو کلیو یو ډله ده چې مجموعاً  ۳سویل کې د ۀ : دا د بغالن پـ ِده اختر

 ۷۰ -۵۳، ۳۶ -۱: وگورئ : ِده امبي : ِده امني  ـ 
 کورنیو یو وړوکی کلی ۱۴د  نـېـږدې: شهِر ُمنجان ته  ۷۰ -۵۳، ۳۶ -۱ ِده حیدري : ِده امبي

 ۀ مایله لیرې دواخان د سیند پرغاړه د یو ۲۰: د برغولي له لویدیځ څخه  ۷۳ -۸، ۳۶ -۵۷یا / یور:  ِده غالمان ـ
 کلي نوم دی. 
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 : ِده گل/ گلخانه
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