
 
 

 

 
 

 
 14تر 1 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  
لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
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لزوماً نظر  یعق  ،مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد  افغان جرمن آنالین نمی باشددهٔ نویسنده 
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 ژرونال  خيیتأر  - اسيید افغانستان س
 

 ، مزار شریفڅلورم ټوک
 برخهدیرشمه  دوه    ویوسل

 

 مزار شریف
 مرکزي برخې  -او د افغانستان شمال   

 تصحیحات:  

 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک
 

 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 
GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

 : د هغو کسانو د راپورونو له مخې چې دې ټوک کې اخځ اخیستل سوی دی په الندې ډول دي

 امیر خان، دفعه دار، الر ښود، د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 ، د سروې د ډلې مرستیال، د افغان سرحدي تحدید کمیسیونعطاء محـمد

 سردار بهاء الدین، جگړن، رساله دار، د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 چترال مأموریت –تورن بارو اي. جي، د گلگت  

 توری دي لیسوی آر. اي. د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 افغان سرحدي تحدید کمیسیون تورن دروماند اف. اچ. آر. د بنگال یولسم لنکاسترز، د

 ۱۸۴۶ –  ۱۸۴۵جنرال فرییر جې. پي. د نیکمرغۍ د مأموریت یو فرانسوي سرتیری  

 ز۱۸۸۹ژ( جیالوجیست   –گریس بچ سي. ال. ایسکوایر، د افغان سرحدي تحدید کمیسیون او د امیر )عبدالرحمن خان  

 هیرا سینگ د سروې مرستیال د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 ولدیچ تي اچ آر اي. د سروې مأمور. د افغان سرحدي تحدید کمیسیونجگړن ه

 ابراهیم خان، خان بهادر د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 امام شریف د سروې مرستیال د افغان سرحدي تحدید کمیسیون
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لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 جگړن میتلند پي. جې. د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 تحدید کمیسیون  مرک ډبیلو ایسکوایر آی. سي. اس د افغان سرحدي

 سردار محـمد اسلم خان، د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 سردار محمـد حسین، د پنجاب دویم پلی ځواک، د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 تورن پیکاک ډبلیو آر. اي. د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 د کمیسیوندفعه دار صاحب داد خان د بنگال لنکاستر پینځلسم ځواک د افغان سرحدي تحدی

 دفعه دار شهزاده تیموس الرښود د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 تورن تالبوت جاللتمآب ایم. سي. آر. اي. د افغان سرحدي تحدید کمیسیون

 ز۱۸۷۴ –  ۱۸۷۳تورن تروتر. اچ آر اي. د یارقند مأموریت  

 اختصارې نښې

Mپسې راغلی دی او په دې داللت کوي چې دا نوم په ضمیمه نقشو کې موندل    : دا توری په جغرافیوی کواردیتناتونو

 اشت: ژباړونکي دا توری په )ن( یعنی نقشې ښودلی دید دکیدای سي. یا

G  دا په جغرافیوي کواردیتناتونو پسې راغلی توری دی او په دې داللت کوي چې دا نوم د نقشو په ضمیمه کې نه سته :

اشت: ژباړونکي دا توری په )ج( یعنی جغرافیوي قاموس د دفیوي قاموس کې موندل کیږي.: یاخو د افغانستان په جغرا

 ښودلی دی.

A که دا توری په جغرافیوي کواردینات پسې راغلی وی په دې داللت کوي چې دا ځای یوازې په افغانستان کې سته: د :

اشت: ژباړونکي دا توری په )الف( ښودلی  د ده. یاگزیتر یا د افغانستان د سیاسي تأر یخي ژورنال رسمي معیاري نومون

 دی

PG  اشت: ژباړونکي دا په )ل. د دې نوم سرچینه د افغانستان لنډمهالې مجله وه. یاد د: دا دوه توري په دې داللت کوي چې

 م.( یعنی لنډ مهالې مجلې ښودلې ده.

 پــېــژنــدنــه

له هغو برخو جوړه ده چې یو وخت د "افغان تورکستان" په  هغه ساحه چې په دغه ټوک کې تر بحث الندې نیول سوې 

سیمه له   هنامـ سمنگان والیات په کې راځي. )وگورئ لومړی شکل( دا  یادېـدله چې اوس د فاریاب، جوزجان، بلخ او 

په )حکومت اعلی( او د شبرغان په )حکومت اعلی( ا و د مزار شریف په )والیت( ویشل   ز کال مخکې د میمنې۱۹۱۴

 .  سوې وه؛ له شلمې پیړۍ مخکې میمنه کله مستقل والیت او کله هم په هرات پورې تړلې سیمې وه

له والیتونو سره گډه  دا ساحه په شمال لویدیځ کې د بادغیس، په سویل کې د غور او بامیانو او ختیځ کې د کندز او د بغالن  

 پوله لري. په شمال لویدیځ او شمال کې دا ساحه د شوروي اتحاد له خاورې سره نښتې ده. 

لري او د  ۱۹۶۸عالقه داري او   ۱۶ولسوالۍ،    ۲۲کیلومتر مربع دی چې    ۷۶۴۵۶ې ساحې پراخولی تقریباً  د د کلي 

)د    ۱۴۶۷۱۰۰تنه تر   ۸۲۴۳۴۴لې مجلې پر بنسټ ( له  پخواني اټکل له مخې د وگړو شمیر ئـې )د افغانستان د لنډ مها
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

ل( پورې دی. د اوسنیو احصائـیو لپاره وگورې د هر والیت تر سرلیک الندې جدولونه.  ۱۳۵۰احصائـیوي سال    همجموعـ

 ز لسیزې په اوږدو کې دا څلور والیتونه په الندې ډول ویشل سوي ول: ۱۹۷۰د 

ا ئـې ولسوالۍ دي: اندخوی، بلچراغ، پښتون کوټ، درزآب، دولت آباد، شیرین  ې والیت مرکز میمنه دی او دد د:  فاریاب

 کلي لري.    ۵۳۶تگاب او قیصار؛ دا ئـې عالقه دارۍ دي: المار، خاِن چارباغ، قرغان او کرم قل چې ټول ټال  

ولگره، شور تپه  ې والیت مرکز مزار شریف دی او دا ئـې ولسوالۍ دي: بلخ، چاربولک، چمتال، دولت آباد، شد د: بلخ

 کلي لري.   ۵۷۸او نهر شاهي؛ او دا ئـې عالقه دارس دي: چار کنت، دهدادي او ِکشـِـنـِده چې ټولټال 

ی والیت مرکز سمنگان دی او دا ئـې ولسوالۍ دي: درۀ صوف او روی دو آب؛ عالقه دارۍ ئـې: حضرت د د: سمنگان

 کلي لري.  ۴۵۲سلطان او کلدار دي چې 

 :  ز کال کې په الندې ډول شرحه سوې وه۱۹۱۴دغه ساحه په  

افغانان او   همخکې له دې چې د " افغان تورکستان" د والیت شرحه وړاندې کړو دا ټکی د یادونې وړ بولو چې دا سیمه نـ

یادوي، دوی دا والیات یوازې د "تورکستان" په   هپه دغو والیتونو کې استوگنې وگړې د " افغان تورکستان" په نامـ هنـ

یادوي. په همدې اړوند دا ټکی د یادونې وړ بولم چې د افغان سرحدي تحدید کمیسیون د افسرانو پام دې ټکي ته  هنامـ

ټوبي"  ده یاده سوې، بخارا د تورکستان پر ځای تل د " پادشاه د ټا  هنـ  هاوښتی دی چې بخارا هیڅکله د "تورکستان" په نامـ

د " امیر" په  هیاد سوی دی نـ هبدلیدونکي توگه ټولو خلکو د "پادشاه" په نامـ هیادېـږي، د بخارا واکمن تل په نـ  هپه نامـ

 .هنامـ

 : والیتي کرښې

د کندز د سیند له مصب یا خولې څخه لویدیځ لور ته ، "اکسوس" د تورکستان او بخارا تر منځ کرښه او د کرښې وروستی  

 مایلې راکښته ځای پورې دی.  ۳۵( له 1لِف )کیلفتټکی د کِ 

ژ« له منځه تیریږي    –چول »دښتې   ه« له ویش وروسته تقریباً سویل لورته د هغـ3« او د »بوساگه2دا کرښه د »خمیاب

الرأس چول ژۍ یا خط    هافغان سرحدي کرښه ان د فارس تر سرحد پورې په کې ځغلـېـدلې ده. دا کرښه د یو –چې د روس  

مایلو په لږ  ۱۵مایلو په واټن او د قیصار او د »کال ولي« له سیندونو څخه د   ۲۰ته نـېـږدې د اندخوی له درې څخه د  

ځي بلکه له ټولو هغو  هواټن کې پر مخ ځي. دا کرښه دلته د »قره بل« د لوړې سطحې د چاودې په اوږدو کې پرمخ نـ

ه لوړې سطحې څخه راکوزېـږي چې په نقشې که د هغو ترتب او نظم زښت دَرو او خوړونو څخه تیریږي چې د قره بل ل

غو »سرحدي  د دې کرښې په ټولو اوږدو کې که څوک د دډیر گران وو او څارل به ئـې هم نا شوني وو. میتلند وایي: "  

سي   هڅوک نـ هیڅ  –په دې فرض چې دا ستنې موجودې دي   –وي   هژ« ستنو په منځ کې یوې ته ئـې ته نیږدې والړ نـ –

 ویالی چې دا سړی د کرښې په دې خوا کې دی که بلې خوا کې مگر دا چې یوې ستنې ته نیږدې والړ وي." 

د قاعدې له مخې د مرغاب کاسه په هرات  لویدیځه او سویل لویدیځه کرښه ډیره سخته ده چې تعریف او مشخصه سي.

ولې د درې پورتنۍ برخه په تورکستان پورې اړه   هعنې د قلعـپورې اړه لري خو استثناأت په کې سته. د »چیچکتو« دره ی

 
1 - Kilif (Keleft) 
2 - Khamiab 
3 - Bosaga 
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 14تر 4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

لري حال دا چې د بنِد تورکستان سویل کې د بندر، ماک، چهارسدې او چیراس سیمې یا په میمنې یا په سِرپُل پورې تړلي 

ویدیځ له اوب دي نو له دې کبله په تورکستان کې راځي. له چیراس څخه په تیریدلو دا کرښه د »بند امیر د سیند« د ل

یلوونکې لوړې یا آب پخشان څخه تیریږي او له یوۀ خط الرأس څخه په اوښتلو له سولیج څخه څو مایله کښته له یاد سوي  

سیند سره مماس مومي او په دې توگه د بامیانو د »یک اولنگ« )یکاولنگ( ولسوالي د بلخ آب د کاشان له اوږدې درې  

ې دا کرښه د درۀ صوف د کاسې او یک اولنگ د درې تر منځ د اوب یلوونکې لوړې  څخه ئـې جال کوي. په مقابل لوري ک

 یا آب پخشان پر خط الرأس ورخـیـږي. په دې توگه »ولیشان« په تورکستان پورې اړه نیسي.  

کې دا کرښه خپله مخه سویل لور    « کې او یا په همدغو شاوخواوو  4د همدې غرنۍ لړۍ په اوږدو کې د »تکه زر په کوتل

ژ( ختیځ   –« )کهمرد  6« پورته د »کمرد5ته اړوي او د کاسې له اساسي کانال څخه په تیریدلو ختیځ خوا ته له »َجو زري

یلوونکې   هژ« پورې اړه لري. له دغـ  –ته ځي چې په کمرد »کمهرد   ځایه وروسته دا کرښه د سیغان د کاسې د اوب 

« غر د بامیانو دره له سیغانو څخه  8« پر لور پر مخ ځي. د »غندک7و ختیځ ته د »کتر سـُـم کوتللوړې، لوری نیسي ا

جال کوي او دغه ځای همدا کرښه د کابل او د تورکستان د والیتونو تر منځ پوله هم جوړوي. ورپسې دا کرښه مخه شمال  

خانې« د اوږدو درو د ختیځ، د اوب یلوونکې لوړې په اوږدو کې ځغلي او  ختیځ ته اړوي او د »زرسنگ« او د »کفتر –

بیا د سیغانو د سیند د الحاق د ټکي سویل کې له سرخ آب څخه تیریږي )چې پورتنی کندز »یا پلخمري دی«(. ورپسې دا 

چې د »کوۀ   « د اوب یلوونکې لوړې لویدیځه خوا نیسي او تر هغې غرنۍ څوکې ځان رسوي9کرښه د »پرکاف درې

ځایه د هندوکش د غرني تاج په نیولو سره ځان د چهار دَر د کوتل تر گاونډ   هیادیږي او له همدغـ ه« په نامـ10جوالنگاه

پورې رسوي. له دې ځایه بیا مخه شمال ته اړوي او ورپسې د شمال لویدیځ لوري په نیولو سره ځان د شترجنگل نیږدې  

خپله مخه په مارپیچ ډول نیسې او ځان چونغر ته رسوي، چونغر، تورکستان له  څنگ ته رسوي؛ په دې پسې دا کرښه  

بدخشان څخه جال کوي. له چونغر وروسته شمال لویدیځ عام لوری نیسي او بیا د شمال لوری نیسي چې په دې ترڅ کې د 

سیمو څخه تیریږي. بیا له  کندز د سیند او د تاشقرغان د سیند تر منځ د اوب یلوونکي د لوړې په اوږدو کې له اکثریتو

تورکستان څخه په بدخشان کې تر خیر آباد پورې له لوړې الرې تیږیږي او له اکسوس سره د کندز د سیند د یوځای کیدلو  

 تر ټکی پورې ځای وهي.  

 
4 - Takazar Kotal 
5 - Jaozari 
6 - Kamard 
7 - Katar Sum Kotal 
8 - Ghandak 
9 - Parkaf  Dara 
10 - Jaolangah 
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 14تر 5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 

 فزیکي جوړښتونه  

 

د کاسه ډنډ ټولې سیمې په ځان کې رانغاړي خو په دې   تورکستان له جغرافیوي او هم له طبیعي اړخه د اکسوس د سویل

راځي او ورڅخه دباندې دي؛ اوس موږ په منطقي ډول دا گومان    هکې د کندز د کاسې سیمې او په عام ډول بدخشان نـ

 کوالی سو چې د هندوکش، بنِد تورکستان او د بابا د غرونو په شمالي خواوو کې ټولې سیمې یا په بدخشان پورې یا په

غو سیمو اداري ویشونو او کرښو ته په مرجع سره وگورو، نو دا مرجع ښیي چې  د دتورکستان پورې اړه لري. که موږ 

ده. دا والیت له دوه وو متمایزو ساحاتو جوړ دی یعنی د »کوۀ چونغر« لویدیځ لور ته غرنۍ    هپورتنۍ خبره دقیقاً داسې نـ

 غرونو په لمن کې واقع ده . سیمې، او هغه ستره دښته چې تر اکسوس پورې د 

« لوړ او دنگ غر دی؛ بل ئـې د همدې لړۍ او د بند امیر تر منځ 11د غرنۍ سیمې اساسي فزیکي شکل د »کوۀ چونغر

« باندې مسلطه  12مستقیمه لړۍ ده چې پر »هژده نهر هغځـېـدلې لوړه سطحه ده؛ بله ئـې د لوړې سطحې په لمنه کې هغـ

یادېـږي؛ او په لویدیځ کې د بنِد تورکستان ستره مانعه یا غرنۍ لړۍ ده چې  ه« په نامـ13دیان کوهډول د »شاده او په عام  

 په خپلو اوږد واټنو څوکو او اوږدو درو سره د دښتو په اوږدو کې غځـېـدلی دی.

غځـېـدلې ده او مایلو پورې د اکسوس په اوږدو کې   ۱۴۰پورته یاده سوې لوړه سطحه د بابا له غرۀ څخه شمال لورته تر 

لړۍ کې پای ته رسیږي، د شاد یان کوه لوړه څوکه    همایله دی. دا سطحه د )شادیان کوه( په نامـ  ۸۰عرض ئــې نیږدې 

فیټو   ۱۰۰۰فیټو پورې رسیږي او تقریباً په عمودي ډول د تورکستان پر دښتې والړه ده چې لوړوالی ئـې له   ۸۰۰۰تر 

فیټو پورې رسیږي او مخې یا سطحې ئـې   ۱۰۰۰۰فیټو تر   ۷۰۰۰لوړوالی له   ې لوړې سطحې عامد دډیر لږ جگ دی. 

 
11 - Koh -i- Chungur 
12 - Hazhda -Nahr 
13 - Shadian Koh 
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 14تر 6 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

په غونډیو، غرونو، درو او نورو تنوع موندلې دی؛ په دې ډول کوالی سو ووایو چې دا سطحه یوه څپه واله یا متموجه  

 سطحه ده. 

څړځایونه سته، او د ډیرې   هښـ ې سیمې ظاهري بڼه که له لوړ ځایه ورته وکتل سي، لوڅه ده: خو ورسره دلته ډیرد د

په   واورې او باران د ورښت له کبله په خپله په لوړې سطحې کې او په هغو سیمو کې چې دَرې سته جوار کرل کـېـږي.

  ې لوړې سطحې په سویلد دډیریو برخو کې درې د عادي تشو یا د نالو په پرتلې تر ډیره ژورو چاودو ته ورته دي. 

ژ(؛ بامیان د کابل په والیت پورې اړوند دی.  –درې سته، لکه بامیان، سیغان او کمرد )کهمرد    ۳ختیځې برخې کې داسې  

لري چې لویې ویالې یا سیندونه ئـې یا د سرخاب یا د کندز له سیند سره یو ځای   هدا ټول له لویدیځه مخ پر ختیځ پراتـ

همرد( د میوو په ښایسته بڼونو ډکې دي حال دا چې غرونه او لوړې سطحې  کـېـږي. ټولې درې په ځانگړې توگه کمرد )ک

 ئـې په پسرلي او د دوبي په لومړیو کې په بوټو او سبزو تکې شنې وي.  

له قره کوتل څخه شمال لور ته په راکښته کیدلو سره تاسو د تاشقرغان د سیند پر کاسې ورننوځئ. دا سیند د یو شمیر فوق 

یوالونو په شان گړنگونه ترې راتاو دي مخ پر شمال ځغلي او په د دله پسې تنگیو د لړۍ له منځه، چې العاده اوږدو پر

ژ( سره سیالي کوي. دا تنگي په څوڅو ځایونو کې تر یوې کچې مخ خالصي کیږي  –خپل جوړښت کې له کمرد )کهمرد  

ري او تنگي له یوې ډډې تر بلې پورې ډکوي.  او همدغو ځایونو کې کلي دي چې په دیوالونو کې محاط د میوو گڼ بڼونه ل

رې پر مخ خالصیږي چې  د دمایلو په واټن لیرې دا تنگي د )سمنگانو( د ایبکو  ۷۰د قره کوتل له لوړې سطحې څخه د 

په ها خوا کې ئـې د غزنیگک کوچنۍ دښته واقع ده. د غزنیگ له دښتې څخه وتل د یوۀ بل تنگي له الرې کیږي چې په 

ې سترې لوړې  د دکې ئـې د تاشقرغان ښارگوټی راځي.   هۀ ستر تنگي پای ته رسـېـږي، او بالفاصله په خولـخپله په یو

هم  هې سیند سرچینه چې د بند امیر )چې د بنِد باربار په نامـد دسطحې لویدیځه نیمایي د بند امیر سیند ته ورغورځي.  

( کم پیدا او عجیب و غریب جهیلونه دي د خپل تگلوري په پورتنۍ برخې کې په سترو گړنگونو کې محصوره ده یادېـږي

حال دا چې سیند په خپله دومره ژور او توند دی چې په عام ډول ویالی سو ورڅخه پورې غاړه اوښتل نا شوني دي. د بند 

یادو سویو درو لږ ژوره ده او تر یوې کچې نسبتاً حاصلخیزه  امیر د تنگیو ختیځ خوا ته درۀ د صوف دره ده چې تر نورو  

 ده.  

دومره لیرې   هد صوف دره د کیشندي د تنگي له الرې بنِد امیر ته ورغورځي. د سیندونو د یوځای کیدنې له ټکې څخه نـ

 د سیند دره خپله مخه خالصوي او سیند په نسبي ډول له چټکۍ غورځي او په کاهل سیند بدلیږي.  

 ې سترې لوړې سطحې عام منظر ولید غوره بولو چې بیرته د بابا غرۀ ته راوگرځو.  د دمو چې  اوس 

ډول تعریف سوې غرنۍ لړۍ )د کابل په والیت پورې اړوند( د )یک اولنگ( د سویل له ټکي څخه په دریو   هدغه په ښـ

یروډ د درې په سویلي خوا کې د هرات تر یادیږي او د هر هڅانگو ویشل کیږي. سویلي څانگه ئـې د )بنِد بایان( په نامـ

یادیږي. منځنۍ یا مرکزي څانگه )د بنِدبابا د لړۍ اساسي لړۍ   هنیږدې گاونډ پورې دوام مومي او دلته د سفید کوه په نامـ

ده او لویدیځ لور ته ان تر کسپین پورې پر مخ ځغلي که څه هم هریروډ په کې نفوذ مومي( د هریروډ په شمالي خوا کې 

یلوونکې لوړه کیږي. دریمه څانگه ئـې ل ومړی له هریروډ سره موازي ځغلي او د هریروډ او د مرغاب تر منځ اوب 

شمالي څانگه ده چې پر شمال لویدیځ لور ځي چې د پورتني مرغاب کاسه په ځان کې رانغاړي او له بند امیر څخه ئـې 

سره د غرونو یوه ستره کتله جوړوي چې د تورکستان د دې جال کوي. دا لړۍ کیڼ او ښي لور ته په څانگو ویشل کیدلو 
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 14تر 7 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

فیټه    ۱۱۰۰۰یادېـږي. لوړ والی ئـې    هغو غرونو نیمایي لویدیځ ئـې د »بنِد تورکستان« په نامـد دبرخې طبیعي سرحد دی.  

و نورو په نومونو  « ا15«، »بنِد بادک14ې خوا د »بنِد اله کاهد دلري خو ځینې برخې    هدی. نیمایی ختیځه برخه ئـې نوم نـ

« او 16یادیږي او د سرپل تقریباً سویل ته نیږدې شمالي څانگه ئـې دوه ښایسته غرنۍ څوکې لري چې د »خواجه صاف

خوا کې وي حال دا چې   فیټو په شاو  ۱۵۰۰۰غو غرنیو څوکو لوړوالی ښایي د  د د« په نومونو یادیږي.  17»خواجه کلساف

فیټو پورې دی. د غرنۍ لړۍ د تاج له کرښې څخه شمال لور ته بې شمیره    ۱۲۰۰۰تر    ۱۰۰۰۰د غرونو عام لوړوالی له  

څوکې تللې دي چې د ښایسته اوږدو درو یوه لویه شمیره په ځان کې رانغاړي. دغه غرنۍ څوکې ډیر ژر شنو خط الرأسونو  

ه خپل متموج جوړښت کې په اوږدو حاصلخیزو درو بدلیږي او گڼ استوگنې درې ورڅخه  ته ورته سیمو کې ډوبیږي او پ

 جوړیږي. غرنۍ سیمې د سنگ چارک، سِرپل او میمنې سیمې جوړوي.  

سنگ چارک د تورکستان له یوې دښتـنۍ سیمې څخه د یوۀ خط الرأس په وسیلې چې د هغې دوام دی تړل کـېـږي او د 

یادېـږي. له دې کبله، سره له دې چې د تورکستان نیمایي سیمه غرنۍ    هاو د البرز په نامـسترې لوړې سطحې مخ جوړوي  

راښکونې    هې ساحې ډیرې برخه زړد ددا سیمه لوڅه ده. په حقیقت کې    هده او نـ  هسیمه ده خو خاوره ئـې غیر حاصلخیزه نـ

لومړی دا لوړه سطحه ده. ورپسې نسبتاً ټیټ   ې سیمې ځانگړتیا له ختیځه مخ پر لویدیځ توپیر کوي.د داو ښایسته ده. 

غرونه او متموج سنگ چارک دی او سویل کې ئـې غرونه دي. بیا د سِر پُل لوړ او برجسته خو په بوټو ډک او نرم 

سرشیوه غرونه دي. په پای کې میمنه ده چې اوږدې درې ئـې په چټکۍ سره په ټیټو چمنونو کې ډوبیږي. اوس د تورکستان  

 ې والیت تر ټولو مهمه برخه ده.  د دراورسیدلو چې  دښتې ته  

او کامالً مشخص او ان په ډیریو وختونو کې ناڅاپي بدلون سته دی. د اکسوس د  هله غرونه څخه تر دښتې پورې یو ښـ

دی، له دې پرته د دښتی   ښتې ارتوالی تر یوې اندازې متغیرهد دانحنا او شمال لور ته د اکسوس میالن له کبله دی چې 

مایلو په منځ کې دی. د سیند د ټولې غاړې په اوږدو کې یوه تنگه د کرهنې وړ تړانگه ده. په   ۵۰او   ۴۰اوسط ارتوالی د 

وه سوې خو په لرغونو وختونو کې کرهڼه په کې کیدله. د همدې تړانگې  هز کال کې دلته قطعاً اوهیڅ کرهڼه نـ۱۸۸۶

  همایله ئـې نسبتاً ښـ  ۱۵مایلو پورې دی خو کیدای سي   ۲۰تر  ۱۰ې دښتې ارتوالی له د ده ده. سویل کې یوه شگلنه دښت

  هاوسط وگڼو، که څه هم له دې دښتې څخه ډیرې الرې عرضاً تیریږي ښایي عادي مسافر ته دا خبره ډیره په نظر ورنـ 

ښتې کرهنیزه سیمې او د استوگنې  د دچې  سي. همدا شان دا دښته په څو څو ځایونو کې له غونډیو او غرونو سره نښلي

سیمې په ځانگړو برخو سره ویشي. له دې کبله ده چې د تاشقرغان ختیځ لم یزرع سیمه ده: دلته بیا د تاشقرغان او مزار 

رې یا د اندخوی د سیند تر منځ ویش دی او تر منځ ئـې یوه پراخه شگلنه دښته  د دشریف تر منځ او د شبرغان او د میمنې  

او تیریدل هم ورڅخه سخت دي. د میمنې د سیند لویدیځ په ستر چول یا د تورکمن په )دښتې( پیلیږي چې اوس په   ده

روسیې پورې اړه لري. له غرونو څخه څلور سیندونه راکوزیږي او د دښتې حاصلخیزه برخه خړوبوي. دا سیندونه دا 

رسیږي. د   هغو سیندونو یو ئـې هم اکسوس ته نـد دیمنه سیند. دي: د تاشقرغان سیند، بنِد امیر، د سِرپل سیند او د آبِ م

 
14 - Band -i- Alakah 
15 - Band -i- Badak 
16 - Khwaja 
17 - Khwaja Kalsaf 
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 14تر 8 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

په اوبو لگولو کې کارول کـېـږي او ان د پسرلي د بارانونو پر مهال د سیند    هغو سیندونو اوبـد دکال په ډیریو وختونو کې 

 ډېر ژر د دښتې په شگلنو څپو کې جذبیږي.    همازاده اوبــ

اضعو ته په نغوتې وایي: " ما هغه نظریات اوریدلي دي چې ویلي ئـې دي د افغان ې برخې تکتیکي مود دپیکاک د والیت  

سته چې هلته دې جگړه پر مخ یووړل سي، ان یوه داسې    هتورکستان په دې سترو دښتو کې هیڅ داسې تکتیکي مواضع نـ

دت مشخصه برجستگی یا یم. په ډاډ سره ویالی سم چې دلته په ش  هسته. زه له دې خبرې سره موافق نـ  هموضع هم نـ

ده. په دښتې کې ښـې ورجستې او پریمانه پُـشتې یا  هسته خو دا د موقعیت لپاره حتمي او ضروري نـ هورجسته ځمکه نـ

غونډۍ سته؛ او همدا شان په دښتې کې خواره واره کلي او گڼې ونې، له شماره وتلې مخروبه غونډۍ، او ستر کانالونه  

څپاندو باتالقونو برخې برخې یا ټوټې او څپاندې تړانگې سته چې په څو یومونو یا بیلونو   سته چې لوړې غاړې لري او د

لري خو د پیاوړو مورچلونو    هځای ورڅخه جوړیدای سي، دا ټول ځایونه سره له دې چې د بولنې مسلطه ساحه نـ  هباندې ښـ

داسې موقعیتونه تقریباً   کې سته او مخـه ئـې تقریباً هرې خوا ته د ې دښتې په هر موقعیت  د دد جوړو امکانات لري، 

 ځانگړي حد په لرلو خالصه ده. 

دغسې یو موقعیت د دفاعي قوت د متداومې کرښې پر ځای باید په فواصلو کې د ځای ځای د قوت ټکي ولري او په یوۀ  

ې د دباید ولري.  موقعیت کې باید دقوت اساسي عنصر ولري، یعنی په مخامخ او جناحینو کې روښانه او څرگند منظر

« له دښتې څخه ډیر توپیر ولري، همدلته 18سي کیدای چې د »اورلینز  هځای ځمکنی جوړښت د ونو د لږوالي په استثناء نـ

ز کال کې څو بریالۍ جگړې پر مخ یووړې. دا دښتې د سپارۀ ځواک او د عرابه لرونکو وسایطو لپاره  ۱۸۷۱پروسیانو په  

سم کوالی چې پرته له دې چې   هښې دښتې دي؛ او د علوفه بابو تدارکات هم پریمانه دي. زه دا دقیق تصور نـ  فوق العاده

غو  د دپر استوگنو وگړو بې ځایه فشار راوړل سي ځواک باید څومره وي خو په هر صورت کې دا ځواک باید ډیر وي.  

په خپله حاصلخیزه ده او یوازې دومره اړتیا لري دښتو ډیرۍ برخه اوس په وچو شاړو ځمکو بدله سوې ده؛ خو ځمکه 

بیرته د خپلې حاصلخیزۍ لرغونې بڼه    هچې د اوبو په کانالونو کې ئـې اوبـ راوړل سي او په شنو ځمکو بدلې سي او 

و  ښتو بیا رغاولو او سمسورولو لپاره یوازې د کافي اندازې وگړو په لرلو سره څو کال د دترالسه کړي. د افغان تورکستان  

ته اړتیا ده چې افغان تورکستان د غله جاتو په زیرمې یا کندو بدل کړو او دا د هرات کرنیز محصوالت په بشپړ ډول تر 

 خپلې تحت الشعاع الندې راوستی سي. "

میتلند په ټوله کې د افغان تورکستان په هکله الندې مالحظات ورکوي: " مخکې له دې چې د سرحدي تحدید کمیسیون د 

ږد مهالې پاتې کیدنې لپاره د افغان تورکستان دغو برخو ته راسي او موږ ته دا امکان په الس راسي چې ټولو  خپلې او

ې والیت په هکله عام نظر دا وو چې دا به یوه لم یزرع او شاړه ساحه وي او د ددغو ځایونو ته الړ سو، زما په باور 

لیرې وخوت. زما په عاجزانه نظر د امیر په ټول قلمرو کې د  اکثره به ئـې دښتې وي. خو دا تصور له واقعیت څخه ډیر

افغان تورکستان طبیعي مزایاوې تر نورو ټولو برخو زښتې ډېرې دي. دا سیمه ښـېـرازه، او بډایې دښتې لري، درې ئـې 

یم لري. هرگوره،  اقل  هحاصلخیزه دي، ښایسته اوږدې درې او غرونه لري، فوق العاده عالي څرځایونه او په ټوله کې ډیر ښـ

وي یا به قناعت ئـې گران    هفیټو توپیر موندونکی دی دا به د منلو نـ  ۱۰۰۰۰تر    ۱۰۰۰د ځمکې د سطحې لوړوالی چې له  

 موندل سي."   هوي چې په ډیریو ځایونو کې دې اقلیمي شرایط ونـ

 
18 - Orleans 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 
 

 
 14تر 9 له  :د پاڼو شمیره
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 اقلیم:  

کله ناکله واوره وریږي سوړ دی. په غرونو  دا ځای هم د اروپا په شان څلور فصلونه لري. ژمی ئـې ان په دښتنو کې چې  

فیټه یا   ۸۰۰۰او سر درو کې سړه هوا او واره له طبیعي اړخه د سطحې له لوړیدو سره سم ډیریږي، هغه سیمې چې  

ډیرې لوړې دي هلته ان تر اپریل پورې واوره پرته وي او الرې د سرتیرو لپاره په ندرت سره د مې له میاشتې مخکې د 

وي. پسرلی د درندو بارانونو موسم دی خو د باران اندازه تر ډیره د تیر فصل یعنی د ژمي د واورې په اندازې تیریدلو وړ  

پورې تړلې ده. هر څومره چې ژمي کې واوره ډیره وي هماغومره پسرلي کې باران ډیر وي. د مې له میاشتې وروسته  

 میاشتو په لړ کې ثابته ښه هوا وي.  هوا ښه کیږي او د نوامبر تر میاشتې پورې د دوبي او مني د 
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 کال په لړ کې اخیستی دی.   ۱۸۸۶ –  ۱۸۸۵د میترولوژیکي مشاهداتو جدول ډگروال پ. جې. میتلند د 

 کال نیټه د ځای نوم

د تودوخې   وخت

په درجه 

 فارنهایت

د  ۱۲د شپې له  کتنه

  ۱۲غرمې تر 

 پورې

له   د   ۱۲د غرمې 

 ۱۲تر  شپې 

 پورې

  ۱۰۲˚ ... ... ۱۸۸۶ ۸جوالی   حیرتان

  ۵۱˚ ۱۰ -  ۱۵ ... ۱۸۸۵ ۱دسمبر   آق کپرک

 المار
 )بازار ته نیږدې(

  ۳۵˚ ۹ -  ۴۵ ... ۱۸۸۵ ۱۴دسمبر  

  ۳۶˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۱۵دسمبر  

 بلچراغ
  ۳۴˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۱۰دسمبر  

  ۳۲˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۱۱دسمبر  

  ۴۷˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۱دسمبر   بین قره
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 چهار شمبه

 اوسط ۲۸˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ د  ۱۶دسبمر  
 اوسط ۳۱˚ ۱۱  - ۰ ... ۱۸۸۵ پورې ۳۱دسمبر تر 

 ۱۸۸۶ جنوري
 اوسط ۳۵˚ ... ۱۰  - ۰

 اوسط ۳۴˚ ۱۱  - ۰ ...

 ۱۸۸۶ فبروري
 اوسط ۳۵˚ ... ۱۱  - ۰

 اوسط ۱۸˚ ۱۱  - ۰ ...

  ۹۲˚ ... حد اعظم ۱۸۸۶ ۱۴جوالی   چیت رباط

  ۶۶˚ ... حد اقل ۱۸۸۶ ۵جوالی   چوب باش

 ۱۸۸۵ ۱۴نوامبر   دو آبِ شاه پسند

۰ -  ۶ ... ˚۴۳  

  ۳۴˚ ۳ـ   ۳۰ ...

... ۰ -  ۱۰ ˚۳۸  

 ایبک 

  ۵۲˚ ۹ -  ۳۰ ... ۱۸۸۵ ۸نوامبر  

  ۴۸˚ .... ۷ -  ۳۰ ۱۸۸۵ ۱۹نوامبر  

 له اتم تر شلم
۱۸۸۵ 

  ۸۵˚  حد اعظم

  ۵۰˚  حد اقل سپتمبر

 ۱۸۸۵   ۲۱نوامبر   حضرت سلطان
د لمر ختلو پر 

  ۴۰˚  مهال

 ۱۰۰˚ .... ... ۱۸۸۶ ۳۰جون   اسالم
په کیږدۍ که 
دننه حد اعظم  

 درجه

 (قیصار)ینگ اریق

  ۳۲˚ ۱۰  - ۰ .... ۱۸۸۵ ۱۵دسمبر  

 ۱۸۸۵ ۱۶دسمبر  
۰ -  ۷ .... ˚۳۱  

 تر لمر الندې ۶۱˚ غرمه ...

 کلدار

 ۹جوالی  
۱۸۸۶ 

... ۰ -  ۲ ˚۷۰  

  ۵۷˚ ... حد اقل 

 ۱۰۴˚  حد اعظم ۱۸۸۶ ۱۰جوالی  
په کیږدۍ که 
دننه حد اعظم  

 درجه

 ۱۸۸۵ ۱۰نوامبر   کهمرد )سرپل(

  ۱له لمرختلو  
  ۴۲˚ .... ساعت وروسته

... ۰ -  ۱۰ ˚۴۲  

 ۱۸۸۵ ۱۳نوامبر   قره کوتل
نیم    له لمرختلو 

  ۴۱˚ ... ساعت وروسته

 قرقین
د   ۳۰د مې له 

 ۲۸جون تر  
۱۸۸۶ 

یا  ۴تر  ۱۰له 

۵ 
 

تر  ۱۰۹˚له  

˚۱۱۰ 
 

حد  ۸۰˚تر  ۷۵˚له    شپه او سحر
 اقل

په خالصې  
 کیږدې کې

  ۳۲˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۱۱دسمبر   کته کال

  ۶۷˚  حد اقل ۱۸۸۶ ۱۲جوالی   خشت تپه

  ۴۵˚ ۹ -  ۳۰ ... ۱۸۸۵ ۱۶نوامبر   خرم

  ۹۸ ˚ ... ... ۱۸۸۶ ۲۹جون   Kilif کلیف

 قرچي
  ۳۶˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۹دسمبر  

 ۱۸۸۵ ۱۰دسمبر  
د  ۶  – ۳۰

  ۳۳˚ ... سهار

 Madar مدار
 ۱۸۸۵ ۱۱نوامبر  

نیم   له لمرختلو 

  ۳۷˚ ... ساعت وروسته

  ۴۶˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۱۲نوامبر  

 میمنه
  ۳۵˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۱۳دسمبر  

  ۳۷˚ ...  ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۱۴دسمبر  
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 ۱۸۸۶ ۲سپتمبر   مالمول
... ۰ -  ۵ ˚۹۳ 

په خالصې کیږدې 

 کې

۰ -  ۶ ... ˚۷۳  

  ۷۵˚ ... ۲ -  ۳۰ ۱۸۸۶ ۱۱جوالی   منگ گذر

 ۱۸۸۵ ۲۸نوامبر   مزار شریف
۰ -  ۷ ... ˚۴۳  

  ۶۴˚ .... غرمه

 میرزا اولنگ )کلی(
  ۴۳˚ ۱۱  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۸دسمبر  

  ۴۲˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۹دسمبر  

 نائـب آباد 
  ۴۴˚ ۹ -  ۳۰ .... ۱۸۸۵ ۲۵نوامبر  

  ۹۶˚ ... حد اعظم ۱۸۶۸ ۱۵جوالی  
اومه 

 خي
Omakhai  ۴۴˚ ... ۷  - ۰ ۱۸۸۵ ۲دسمبر  

  ۵۴˚  حداقل ۱۸۸۶ ۳سپتمبر   پیر نکوهیر

Pir Nakohir   ۸۱.۵۰˚  حد اعظم ۱۸۸۶ ۴سپتمبر  

 پته کسر
Pata 

Kesar 
 ۱۸۸۶ ۷جوالی  

  ۱۰۵˚ ... حد اعظم

  ۷۱˚ ... حد اقل

 رباط
او   ۲۲سپتمبر  

۲۳ 
۱۸۸۶ 

    ۹۴˚ ... حد اعظم

  ۵۸.۵۰˚ ... حد اقل

  ۳۴˚ ۱۰  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۱۵نوامبر روی 

Rui   ۱۸۸۵ ۱۶نوامبر 
نیم   له لمرختلو 

  ۲۹˚ ... ساعت وروسته

سَی ات   

 )غزنیگک(
  ۳۴˚ ۱۰  - ۰ ...  ۱۸۸۵ ۲۲نوامبر  

 سَی ات )سِر پل(
  ۲۹˚ ۹  - ۰ ... ۱۸۸۵ ۷دسمبر  

  ۳۰˚ .... ۶ -  ۳۰ ۱۸۸۵ ۸دسمبر  

 ۱۸۸۵ ۸نوامبر   سیغان
 تر لمر الندې ۶۵˚ ۲  - ۰ ...

... ۳۰  - ۹ ˚۴۳  

 سنگچارک
  ۵۴˚ ۸ -  ۱۵ ... ۱۸۸۵ ۳دسمبر  

(Tukzar) 

سِر باغ )چهار  

 آسیا(

Sar-i-Bagh 

(Chaharasia) 

  ۴۹˚ ۱۰  - ۰ .... ۱۸۸۵ ۱۷نوامبر  

  ۴۷˚ ... ۹ -  ۱۵ ۱۸۸۵ ۱۸نوامبر  

سِرپل ) د سرپل   

 ولسوالي(
 ۱۸۸۵ ۵دسمبر  

۰ -  ۸ ... ˚۴۷ 

  Sar -i -Pul (Sar -
i- 

Pul district) 
.. ۰ -  ۱۱ ˚۴۷ 

 شادیان

 ۱۶جوالی  
۱۸۸۶ 

  ۸۸˚ .... حد اعظم

  ۵۴˚ .... حد اقل ۳۱جوالی  

 ۱آگست 
۱۸۸۶ 

  ۸۶˚ .... حد اعظم

  ۵۲˚ .... حد اقل ۳۱آگست 

تاش گذر په 

 اکسوس کې
 ۱۸۸۶   ۶جوالی  

  ۱۰۵˚ .... حد اعظم

  ۶۵˚ .... حد اقل

 تاشقرغان
 ۱۸۸۵ ۲۲نوامبر  

۰ -  ۷ ... ۴۵  

... ۰ -  ۱ ۴۹  

  ۹۸˚ ... حد اعظم ۱۸۸۶ ۱۶جوالی  
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 14تر 13 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 

دا دښته په دوبي او مني کې د اوبولگولو او د خپلې سیالب ځپلې سطحې له کبله چې ډیر تود لمر ورباندې لگیږي په عام  

ډول غیر صحي ده. تودوخه ئـې دومره ډیره ده چې ته به وایي کټ مټ د پنجاب له تودوخې سره مخامخ سوي یاست، خو  

ه مل د تودوخې په اندازه د مالریا د میاشو شتون هم شونی دی. کوي مگر ورسر  هتودوخه تر ډیره وخته پورې دوام نـ

  ۵۰۰۰ویل سوي چې تاشقرغان تل صحي ځای دی. غرنۍ سیمې د خپل لوړوالي پر بنسټ او اندازې سوړ اقلیم لري. د 

ال د فیټو په لوړوالي سیمو کې ډیر فوق العاده عالي او صحي ځایونه په دوبي کې سته چې سرتیري د لنډ مه  ۸۰۰۰او  

غسې سیمو یو شمیر ئـې له مزار شریف څخه د یوۀ مارش په لیرې والي کې موقعیت لري. د داستوگنې لپاره ورتالی سي.  

اقلیم دی. )وړاندې مو په افغان تورکستان کې د ډگروال   هویل سوي چې د ایبکو اقلیم کټ مټ د کابل د اقلیم په شان ښـ

لـَـو ورپسې د   ندې کړ.( د وربشو لــَـو د مې د میاشتې په پای کې وي او غنممیتلند د میترولوژیکي مشاهداتو جدول وړا

جون په نیماییو کې راځي. په سنگچارک، سِرپل او میمنې کې د لو کولو اوسط وخت معموالً د »هژده نهر« په پرتلې 

ه کیږي. د ایبکو لو یا تر الس هڅوارلس ورځې وروسته وي خو لوړو سردرو کې غنم ان د اکتوبر تر میاشتې پورې نـ

درمند ښایي د سنگچارک د لو له مهال سره یو وي او د ځمکې په لوړو سطحو کې طبعاً یو څه ناوخته لو کیږي. داسې  

 ښکاري چې د صوف په درې کې د جوارو درمندونه د آگست او سپتمبر په میاشتو کې وي.  

 په دښتې کې د مني درمندونه په نوامبر کې راټولیږي.

( په سیمه کې ئـې 19ي په لومړیو کې کورنیو مچانو ته ورته یو ډول ځوروونکی مچ پیدا سي چې د )الملیک/ الملیقوبد د

. دا مچان انسانان او آسونه چیچي خو زهرجن  شمار له شمیره وتلی وي او هم د آقچې په ټوله دښته کې موندل کـېـږي

ې مچ نیښ ډیر مضر نیښ دی او کله د ددی. په دې پسې لږ وروسته د روښانه رنگونو یو بل ډول مچ پیدا سي.    همچان نـ

 نا کله ئـې ان آس له چیچلو څخه مړ سي. اوښان هم له داسې مچانو کړیږي خو د آس په اندازې نه کړیږي.  

 

د بادغیس د مچ په اندازې مضر مچ وي چې هلته د مې په میاشت کې راڅرگندیږي. میتلند قصد لري  دا مچ کیدای سي

غسې مضره  د دچې دا مچ د سیستان له مچ سره یو شان وبولي. د شمال د اقلیمي شرایطو په پرتلې د سیستان اقلیمي شرایط  

ژوندي پاتې کیدلو د دوام لپاره ډیر مساعد د دې کبله حشراتو د تولید او د  دي نو له  وی ورانۍ هم ډیرې جدي دي. د 

ژ( خپل ټول آسونه له سره تر پایه په ډیر نازک ټوکر پوښي چې نس ته ئـې هم یو پوښ او  -  هوزبیکان او افغانان )پښتانـ

د مچانو له برید څخه ساتي. ویل سوي چې په  معمولي خولۍ ورزیاتیږي. دا ډول پوښښ تر ډیره په دې سیمه کې آس 

ځي او په  هرکستان کې دا ډول مچ تقریباً د آقچې او گردچاپیرې سیمې پورې محدود دی. دا مچان، چول یا دښتې ته نـتو

اسې مچانو له شر څخه خالصې دي. دا مچ د دوبي تر ډیرو تودو شپو  د دډاډ سره ویالی سو چې د اکسوس غاړې هم 

 وي. ورځو پورې دوام کوي یعنی د جون او جوالی په میاشتو کې  

 

 نور بیا

 اداري ویش

 
19 - Alamlik 
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 14تر 14 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  دلیکنې د لیکنیزې:  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 
 

الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک  قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 او دریم ټوک ټولي برخي لوستی شی.
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