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دې معنی چې د خړوبې شوې ځمکې ۀ الرې وصول کـېـږي پـۀ د سیستم لـ« چهاریک»د ځمکې مالیه د  مالیات :

مالیه کې ځي. د للمي د کرنې مالیه یو پر اوومې د حاصل ده. زکات )د کورنیو ۀ ـې پـئڅلورمه ۀ د حاصل یو پـ
پیسې برابرې  ۵هي )د کابل کرنسي؛ څارویو مالیه( او سرخانه توپیر لري. د لومړیو درې قومي ډلو زکات: )یوه شا

وزو یا پسونو پر  ۵۰آنې د هرو  ۱۳یوې کابلۍ روپۍ سره؛ یا ۀ شاهي برابرې دې لـ ۱۲یوې شاهي سره(؛ ۀ دې لـ
کابلۍ روپۍ مالیه  ۱۳یادېـږي چې د هرو سلو څارویو پر سر « یو زکات»دې ډېـر وي نو ۀ ـې لـئسر؛ که شـمـېـر 

درې واړو ۀ نست دی. پـۀ ـې پـئمنځ کې ښایي څو اوښان وي خو شـمـېـر ۀ واړو ډلو پـ اخیستل کــېـږي. د دې درې
څلورمه او اوومه ډله کې د ۀ کابلۍ روپۍ ده. پـ ۷)د کور پر سر( مالیه: د هر کور پر سر « سرخانې»ډلو کې د 

ان هم لري.د هر کابلۍ روپۍ دي. دا خلک اوښ ۱۰کابلۍ روپیو پر ځای  ۱۳څارویو پر سر ذکات د  ۱۰۰هرو 
ۀ مالیه نــ« سر خانې»دغو دواړو ډلو باندې د ۀ شاهي( مالیه ورکوي. پـ ۲۰« )ټنگې»ټنگره  ۵اوښ پر سر 

کابلۍ روپۍ مالیه؛ د اوښانو مالیه هماغه ده  ۵پسونو پرسر ذکات  ۱۰۰پینځمه او شپږمه ډلې کې د هرو ۀ راځي. پـ
 کابلۍ ده.  ۵مالیه د هر کور پر سر « نېسرخا»چې وویل شوه، پر دغو دواړو ډلو باندې د 

سرخانې ۀ دی خو دا به د افغانستان لپاره یوه د پام وړ مجموعه وي. یوازې لـۀ د مالیې مجموعي شـمـېـر څرگند نــ
دې ډول تر دې ۀ کابلۍ روپۍ سي او زکات خو باید تر دې هم ډېر وي؛ پـ ۲۰۰۰۰څخه راټولیدونکي مالیه باید 

 وي. ۀ یو لک کابلي روپیو لږ نــۀ یې شـمـېـر باید لـځایه د خالصې مال
شته خو نارینه د ۀ ولسوالۍ کې د پوځي خدمت لپاره د اجراء وړ د احضار حکم نـۀ پوځي خدمت :د غوري پـ

دې سره سره د وسلو ۀ دي خو لـۀ خدمت لپاره د اړتیا پـر بنسټ راغوښتل کـېـږي. د غوري وگړي بې وسلې نـ
ـې فتیله یي توپک لري او یا یو ډول افغان توپک لري )د هر کور پر ئدی. نـېـږدي ټول وگړي  حمل و نقل ممنوع

 او تاجیکان د توپکو ترڅنگ تورې هم لري. ۀ سر یو یا دوه توپک(، خو پښتانـ
ولسوالۍ کې کرنــېـز محصوالت غنم، وربشې، وریجې، باقلي، ۀ تولیدات، تدارکات او ترانسپورت : د غوري پـ

نیمایي شمالي ډډې کې د اوبو ۀ ـې د کرنې لپاره ښـه ده خو د دښتې پـئاو دې ورته نور توکي دي. ځمکه  جوار
ډډو کې ۀ ـې د اوبو لږوالی دی. هزاره گان د غرونو پـئپاتې نیمایي شمالي برخه کې ۀ زښت ډېر کمی دی او پـ

دې دښته ۀ دونکې کرنــېـزه ځمکه لري. پـپـه اوبو خړوبیۀ حاصلخـېـزو منځغرو کې یو څـۀ للمي کښت کوي او پـ
کبله شولې دلته ۀ ز( د ملخانو د مهاجرت لـ۱۸۸۶دغو وروستیو کلونو کې )ۀ کې شولې ډېرې کرل کـېـږي او پـ
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سپرو سرتــېــرو د یوې  ۶۰۰۰ز کال د ۱۸۸۶ۀ اساسي کرنــېـز محصول وگرځـېـدلې. معهذا ویل شوي چې پـ
هندي  –)مونده  ۱۵۰دې معنی ده چې ۀ دښتې راټول شي. دا پـۀ ې د غوري لـورځې تدارکات کـېـدای شي یواز

ۀ ټولې ولسوالۍ څخه که کال ښـۀ مونده وربشې او باقلي راټولیدای شي. لـ ۶۰۰ژ( غنم او وریجې او  –وزن 
دلته  حاصلناکه کال وي لکه سږ کال گومان کـېـږي چې د یادو شویو وزنونو درې برابره بـه ورڅخه ترالسه شي.

 کافي ځمکه او هم کافي بزگر شته چې که اړتیا پیښه شي نو اړتیاوو ته ځواب ویالی شي. 
دې زیرمتون څخه د ۀ باال دوري کې د افغان حکومت د خوراکي توکو یو زیرمتون وو. لـۀ ز کال کې پـ۱۸۸۶ۀ پـ

د د ټاکلو کمیسیون هم ونشو امر پرته د توکو ایستل منع دي، او داسې ښکاري چې ان د افغان د سرحۀ امیر لـ
سپرو سرتــېــرو د یوې ورځې خوراکي توکي دلته  ۳۰۰۰۰کوالی ورته السرسی ومومي. ویل کـېـږي چې د 

مونده وربشې او باقلي کـېـږي. خو هغه ورانی  ۳۰۰۰مونده غنم او وریجې او  ۷۵۰زیرمه دي، نو دا لږ تر لږه 
ۀ ریت غالت او یا لږ تر لږه ډېـری برخه باقلی او ږدن د اندراب لـکبله را منځته شوی وو اکثۀ چې د ملخانو لـ

دي. دلته یو شـمـېـر میوې ۀ او د اوښانو لپاره څړځایونه پریمانـۀ غوري کې واښـۀ سیمې څخه راټول شول. پـ
 شته چې که تقاضا رامنځته شي نو د میوو باغي محصوالت موجود دی. ښایي خربوزې،ۀ موندل کـېـږي او شک نـ

 ۲۰۰۰۰مخې ۀ رشقه او گازرې همدا اوس تر یوې کچې راټولیدای شي. د پسه غوښه پریمانه ده. غلزیان د اټکل لـ
 ـې َرمې لري. ئپسونه لري. هزاره گان هم ډېرې لویې لو

اوښان لري. همدا شان هغوی نـېـږدې  ۷۰۰۰دباندې د هر عمر ۀ هکله باید ووایو چې غلزیان څـۀ د ترانسپورت پـ
ۀ سخوندرو څخه د بار وړونکو څارویو پـۀ آسونه او کچرې لري. ټول کروندگر قلبه یي غوایان لري او لـ ۲۰۰۰

دوه کوهانه اوښان هم ول. دا ۀ دې سیمه کې د تورکسان یو شـمـېـر ښـۀ ز کال کې پـ۱۸۸۶ۀ توگه کار اخلي. پـ
سیمې څخه دلته مهاجر شوي ۀ سوس لـدې وروستیو وختونو کې د بین االکۀ دي چې پـ« اوښان د هغو " قزاقانو

 ډېـرېدو دی. ۀ دي. گومان کـېـږي چې د دغو خلکو شـمـېـر مخ پـ
 کلي نوم دی. ۀ غوري کې د یوۀ : د سرخاب د سیند پـر کیڼه غاړه پـ ۶۸ -۲۹، ۳۵ -۵۴:  غالم مینگ باشي

 وگورئ گرهي گیراهي ـ : 
سمِت  –ُرستاق  –کلي نوم دی، دا کلی د خان آباد ۀ : د کوکچې د سیند پر غاړه د یو ۶۹ -۳۵، ۳۶ -۵۵:  گرد آب

ۀ همدغـۀ . پـسینده پورې وځيۀ آسانۍ لـۀ هغه ځای کې موقعیت لري چې نوموړی سړک پـۀ باال د سړک پرغاړه پـ
 ۶۸ -۱۳، ۳۵ -۲۳ ومترۍ کې دی :کیل ۶۹ۀ د شمال پـ« کهمرد»پـُـِل سنگي کې د ۀ یو بل کلی پـۀ نامـ

کلي نوم ۀ نیم مایله کښته د یو ۲پـُـِل ایسار څخه ۀ : د اندراب د سیند پر ښۍ غاړې لـ ۶۹ -۲۸، ۳۵ -۳۷: گـــُـَدره 
 دی. 

 لس مایلي واټن کې یو کلی دی.ۀ نهرین د ختیځ پـ : د ۶۹ -۱۶، ۳۶ -۳: وگورئ : سنالب :  گــُـدري
مغشوش توب ۀ تلفظونو کې لـۀ د گاوگیر دشت او گاوگردشت او گوگرد دشت د نومونو پـ : )دلته لیکوال گاوگردشت

 –ـې په َدري الفبا همداسې لیکلي دي ئاصلي متن کې ۀ ده. پـ گوگرد دشتاصل کې ۀ سره مخامخ شوی دی : دا پـ
ډڼد ۀ لـ« ُدفرین»ې د َدرې کې یو نامتو ځای دی چۀ : د وَردج د څانگې د سنگلیچ پـ ۷۱ -۹، ۳۶ -۱۴( ژباړونکی

ۀ ـې لـئحقیقت کې دا ځای د َدرې د بستر د ارتیدلو ځمکه ده چې اوږدوالی ۀ مایله کښته واقع دی. پـ ۶یا جهیل څخه 
لرگي نسبتاً ډېـره وده کوي او د َدرې د لویدیځې  -ـې نیم مایله راځي. دلته سون ئډېـر او پلنوالی ۀ مایله یو څـۀ یو

گوگرد ۀ »نامـۀ همدغـۀ ـې پـئتر السه کــېـدای سي او همدا المل دې چې دغه ځای « سلفر»ډډې له گړنگونو څخه 
( د دو راه د کوتل ۱یو بل سره متالقي کــېـږي : )ۀ گوگرد دشت کې څلور سړکونه لـۀ نومولی دی. پـ« ژ –دشت 

الرې. ظاهراً داسې ښکاري د ۀ لـ ( د جرم۴الرې؛ )ۀ ( د ُمنجان لـ۳الرې؛ )ۀ ( د زیباک او سنگلیچ لـ۲الرې؛ )ۀ لـ
 گاوگیردشت نوم همدا نوم وي. 

 : وگورئ : گــُـل گـُـل
شماله د خنجان تر ۀ فیټه. د کوشان د کوتل لـ ۷۲۰۰: لوړوالی :  ۶۸ -۵۸،  ۳۵ – ۲۷: گوِر سوخته :گور سوخته

نړېـدلو دیوالونو پاتې شونې  َدرې پورې د تللي سړک پر غاړه د دمې نیولو ځای دی. دلته د یو شـمـېـر دکانچو د
ښکاري، دا بې شـمـېـره کنډوالې دکانچې د کاروانونو د دمې او استقرار ځایونه دي. پر دې ځمکې چې وړوکې 
وړکې پټې او په ډبرو فرش شوې ځمکه ده یوه غنډ یا هم کـېـدای شي دوه غنډونه د دمې وهلو لپاره لښکر کوټ 

ی سي چې له همدې ځایه د توپخانې د پوځونو لپاره کار واخیستل سي، او د ووهي. او که لوی لښکر وي نو کـېـدا
ځای کې د سیند د اوږدو پر غاړه واړوي. د آسونو د درولو لپاره کم ۀ لښکر نوره برخه کوالی سي په تر ټولو ښـ

څلورمې  ځای دی او د سپرو لښکر کوالی سي کښته د یو دیرش نیمو او یا هم د دري دیرش مایلو او د مایل د
برخې په واټن د ملکان پر لور او یا یو مایل لږ نور کښته د تخته سنگ په سیمه کې واړوي ځکه دلته د دوی لپاره 
ډېـر ځای شته. او یا هم کـېـدای سي د لښکر کشف یا مخکښه برخه همدلته واړوي او آس سپاره په گورسوخته کې 

 پاتې سي. 
سیند د غاړو په اوږدو کې لنډ قدي واښه سته خو ډېـر نه دي. خو په پسرلي او او لرگي پریمانه دي، او د ۀ دلته اوبـ

ـې د کوتل ئد دوبي په لومړیو کې د غونډیو پر سرونو واښه سته مگر دا واښه هم ډېـر دوام نه کوي او ښایي دوام 
ه غاړه کې خو یو سړک تر پرانسیتل کیدو پورې وي. د سیند په ښۍ غاړه کې ډېـر لوی ځای سته او د سیند په دا بل
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ـې په بستر کې پرتې دي او د آب باریک او د دې سیند ئـې ډبرې ئـې لوئهم سته. دا سیند یو غرنی بهیر دی چې لو
د یو ځای کـېـدلو په ټکي کې له سینده پورې غاړه اوښتل سخت دي ان په مني کې هم سخت وي. د شاو خوا 

 –دي. له دغه ځایه د غرونو د لړۍ تاج ۀ خ په ځوړ یا شیوه نـغونډۍ، ښکلې، دنگې او برجسته طرحې لري خو م
هم د چم گاونډ سیمې له لوړ ځای څخه د لیدلو وړ ده خو د غرونو د دنگو څوکو ۀ ده او نـۀ کرښه د لیدلو وړ نـ

فیټه لوړ وي ښکاري، هغه چې کیڼ الس ته دې  ۴۰۰۰سرونه ختیځ لور ته چې ښایي د منځغري له سطحې څخه 
ت جگ ښکاري. د گور سوخته د لښکر کوټ د اړولو له ځایه دا منځغري په دوه وو څانگو ویشل کـېـږي. دا په ندر

ـې د سالنگ کوتل ته د تللو ئـې د آب بارک منځغري دی چې په پورتنۍ برخه کې ئد دو شاخ سیمه ده. کیڼ لور ته 
 الره تللې ده. 

ښته د گورسوخته دره د ختیځې خوا له اساسي منځغري سره د لښکر کوټ د دمې کولو له سیمې یولس نیمه مایله ک
یو ځای کـېـږي. دلته یوه الره پورته تللې ده چې چهارمغز کوتل ته ځي او له هغه ځایه د باجگاه منځغري ته ځي. 
کـېـدای شي چې غرني توپونه له دې الرې تیر کړل شي خو دا باید په پام کې ونیول سي چې دا الره یوازې د 

 لپاره د تللو تنگه الره ده.  پسونو

  ۷۳ - ۵۴،  ۳۷ – ۲: وگورئ : کشت آو :  گشتاوـ 

  وگورئ : گوت گز او کوت گز گوت گزـ 

  ۶۸ – ۵۸، ۳۵ – ۲۷سوخته :  -وگورئ گور گوِر سوختهـ 

  ۶۹ - ۱۷،  ۳۶ – ۳وگورئ گودري :  گـُـدريـ 

  ۷۱ – ۱۹، ۳۶ – ۳۳وگورئ : ِده گل :  گلخانهـ 

  نوم دی.ۀ غرۀ : د ورسج لویدیځ او د گارو او فرنج ختیځ ته د یو ۶۹ – ۴۱،  ۳۶ – ۱۱:  پیاز گلـ 
شیر د شمال په درې مایلي واټن کې د ۀ : د غوري د ولسوالي شمال ته د چشمـ ۶۸ – ۳۵،  ۳۶ – ۵:  گور گورک

کورنۍ ژوند کوي چې نیمه کوچیاني ژوند لري. په دې  ۱۵کلي کې د لرخبي تاجیکانو ۀ کلي نوم دی. په دغـۀ یو
 ونه لري.ـې ډېـرې ښې کرنــېـزې ځمکې دي او د پوندې اعلی ځایئکلي او شاوخواوو کې 

 کوتل نوم دی.ۀ : دا له واخانه د کشـمـېـر لور ته د یو ۷۲ – ۱،  ۳۶ – ۳۵:  گوت گز
دهِن ایسکر سړک د  –: دا د اوبو د گودر یا گذر یو نوم دی چې د شتُرجنگل  ۶۸ – ۲۵،  ۳۵ – ۳۴:  گذر کالن

ز کال د سپتمبر په ۱۸۸۶ُسرخاب له سینده تـېـرېـږي چې د دغو دواړو ځایونو ترمنځ په نیمایي الره کې دی. د 
ن او یو ویشت نیم فیټه ژور وو؛ بستر یارده پل ۸۰میاشت کې چې د سیند د اوبو سطح تر ټولو ټیټه وي دغه گودر 

 ـې ډېـر تیز دی.ئـې له ډبرو ډک او د اوبو بهیر ئ
ځای کې چې لرگین پُل جوړ شوی دی باید وویل شي چې د سیند پلنوالی لنډه انحنا لري او ۀ په گذر کالن کې په هغـ

یند کیڼ اړخ د سیالب د مهالونو تر ځایه له سینده پورې غاړه واوړئ. د سۀ همدغـۀ شته چې لـۀ بل ځای او الره نـ
ـې رسـېـږي؛ خو که د سیند په ښۍ غاړه کې په ټیټه سطحه کې د دیرشو ئتقریباً تر څنډو ته ۀ سطحې ډک او اوبـ

ز کال د سپتمبر په میاشت کې داسې ۱۸۸۶یارډو په پلنوالي په ډبرو فرش الره جوړه سي ښایي الره جوړه سي، د 
یند له بستر سره هم سطح وو. د سیند د دې برخې په کوږوالي یا انحنا کې د اوبو ځای ویل شوی هم دی چې د س

 تیز بهیر نه سته. 
 وگورئ یفتل – هفتل

کورونه  ۲۵کلي نوم دی چې ۀ اشکاشم تر منځ د سړک پر غاړه د یو –: د نهرین  ۶۹ – ۷،  ۳۶ – ۱۲:  حیدري
 هم یادېــږي. ۀ ِه حیدري په نامـیادیږي. دا کلی د دِ ۀ ـې د حیدري په نامـئلري چې خلک 

 وگورئ : غارزبین حیوان کــُـش
کورونو یو کلی دی چې د  ۴۰: د بغالن په ولسوالۍ کې د  ۶۸ – ۴۹،  ۳۶ – ۱۳: وگورئ : اِشترغل :  حسن تال

د کابل  مایلۍ کې واقع دی. دلته ۴۰مایلۍ او د نهرین د سیند پر غاړه د کندز د سویل په  ۱۲بغالن د شمال ختیځ په 
یو غر ۀ نامـۀ په همدغـاشکمش سړک دی.  –خان آباد د سړک لویه الره تـېـرېـږي چې له پلخمري څخه د بغالن  –

  ۶۸ – ۵۳، ۳۶ – ۱۳د نهرین شمال لویدیځ کې دی. 
 : دا د دوفرین د جهیل لپاره یو افغاني نوم دی. ۷۱ – ۱۱،  ۳۶ – ۱۸:  حوِض دو راه

 کلي نوم دی چې د پورتني )باال( او ۀ : دا د یو ۷۰ – ۲۹، ۳۷ – ۴۶)حوِض شاه پایان و باال( :  حوِض شاه ـ
ـین( حوض شاه په دوه وو برخو ویشل شوی دی. دا کلی د راغ د شمال په شل مایلۍ کې دی چې د نقشې ئکښتني )پا

 له مخې په مستقیمه کرښه پروت دی. 

 ۷۱ – ۱۳،  ۳۶ – ۷ل : : وگورئ د دوفرین جهی حوِض دو راه ـ 

 ۷۰ - ۲۹،  ۳۷ – ۴۶: ـین و باالئحوِض شاه پا ـ 

 وگورئ حوض حوض ـ : 

 ۷۱ - ۲۵،  ۳۷ – ۲۵: وگورئ غار زبین :  حیوان کـُش ـ 

 ۶۹ – ۷،  ۳۶ – ۱۲:  حیدري 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
 

 وگورئ : شیخ عليهزاره  ـ : 

 کلي نوم دیۀ مایلۍ کې د یو ۷شمال ختیځ په : د ُرستاق د  ۶۹ -۵۴، ۳۷ – ۱۱سموچ : : هزار  هزار ُسُمچ ـ 
  ۶۸ – ۴۰،  ۳۵ – ۵۸وگورئ : اژدیهار :  هژدار :

 : امام صاحب : حضرت امام صاحب
 ۶۸ – ۵۴، ۳۷ – ۱۱: ښارگوټی

 ۶۹ – ۲۳تر ۶۸ – ۲۱. ۳۷ – ۱۹تر  ۳۶ – ۵۱ولسوالۍ : 

 کې ویل شوي دي دا، هم د « افغانستانۀ قاموس جغرافیـ»حضرت امام صاحب او یا امام صاحب هغسې چې په  ـ
ښارگوټي او هم د یوې ولسوالۍ نوم دی چې د کندز په شمال او د اکسوس د سیند په سویل کې موقعیت لري. په ۀ یو

ډېـرې هټۍ، دوه  ۵۰۰کاروان سرایونه او تر  ۹کورونه ثبت شوي، چې  ۶۵۳ښار گوټي کې ۀ ز کال دغـ۱۹۷۰
ونځي او د نجونو لپاره دوه ښوونځي لري. ورسره د چم گاونډ په سیمه کې حمامونه، د هلکانو لپاره درې ښو

 . کورونه لري ۷۰۰۰حضرت امام 
ـې هوا سړه او دوبي کې توده وي. په دې سیمه کې پریمانه وحشي مرغان او ژوي سته، دا سیمه ډېـر ئپه ژمي کې 

ـې ډېـرې اعلی او خوندورې دي او پریمانه کرل ئـې ډوډل ډوډل میوې لري. خربوزه ئڅړ ځایونه لري. بڼونه ۀ ښـ
نسلونه ورڅخه ۀ ې آسونه روزل کـېـږي او ښــې شهرت لري. په دې سیمه کئکـېـږي، خاصتاً عسقالني خربوزې 

 ـې غالۍ اوبدل کـېـږي چې دا یو کورنی صنعت دی. ئاخیستل کـېـږي په کورونو کې 
 ز کال امام صاحب په الندې ډول شرحه سوی دی :۱۹۱۴په 

ه په څو دا یو کلی دی چې د کندز په شمال او شمال ختیځ کې واقع او د اکسوس د سیند د کیڼې غاړې له څنډې څخ
 مایلۍ واټن کې واقع دی. 

ـې له مزار شریف ورورسته په دویمه کچه ئزیارت څخه اخلي او شهرت ۀ تسمیوي وجهه له یوۀ دا سیمه د خپل نامـ
کې دی. دلته د وزبیکانو له دود سره سم په اونۍ کې دوه ځله بازار پرانیستل کـېـږي. دلته په دوبي کې له سینده د 

ـې کلي راتاو ئجاله وي. دا ښارگوټی د یوې ښـېـرازې دښتې په زړه کې پروت دی چې شاو خوا تیریدلو لپاره یوه 
ـې د اکسوس له سینده د راغځـول شویو کانالونو له الرې خړوبـېـږي. دلته هم کټ مټ ئدي او حاصلخـېـزه ځمکه 

 لکه د مزار په شان له مزار سره په یوه وخت کې لوی جشن نیول کـېـږي.
سنگ )شپږ مایلو( په واټن له یوې کرنــېـزې سیمې څخه ۀ امام څخه تر کندز پورې سړک د یوله حضرت 

« سردابه»یا « آبدان –اَودان »ډبرین قول څخه تر ۀ مایلو په واټن( له یو ۱۲تـېـرېـږي. ورپسې د دوه سنگو )
ځای کې ۀ ړه کړې ده. په دغـپورې رسېـږي، دا له خښتو څخه جوړه د اوبو یوه زیرمه ده چې ستر عبدهللا خان جو

دا سړک په دوه وو برخو ویشل کـېـږي. د سړک هغه څانگه چې کندز ته ځي د سویل په لور غـځـېـدلی دی چې 
ښارگوټي ته رســېـږي )د همدې الرې په اوږدو ۀ مارش په واټن کې یوۀ سړک په صورت کې د یوۀ ورپسې د ښـ

سویل ختیځ، یا  –څخه د سویل « اَودان»ږي.( د خان آباد سړک له ځای کې د خان آباد سیند تـېـرېـۀ کې په یو
سنگو په واټن تر قزل بره قشالق پورې تللی دی، دا د  ۲یوازې سویل ختیځ لوری لري او له قول څخه ورهاخوا د 

ۀ کلي نوم دی. ورپسې د سیند د کیڼې غاړې په اوږدو کې یو ښـۀ خان آباد د سیند د ښۍ غاړې په څنډه کې د یو
عنبر له پای څخه تـېـرېـږي او د خان آباد لور ته د اوبو له سره اوړي چې له قزل بره څخه ۀ سړک تللی چې د کو

 مایله( واټن کـېـږي.  ۱۸سنگه ) ۳
مایله لیرې دی او د اکسوس او کوکچې د سیند د  ۴یا  ۳کورونه لري او د اکسوس له کیڼې غاړې څخه  ۳۰۰دا کلی 

مایله لیرې( پروت دی. دلته د خامو خښتو یوه کال ده چې  ۱۶واټن )ظاهراً ۀ ي څخه په یویو ځای کـېـدلو له ټک
 ـې یو خندق زار دی چې په اوبو ډک دی. ئفیټه لوړ دي او گرد چاپیره  ۶۰ـې ئدیوالونه 

 . ـې شړلي ديئـې لغمانیان دي چې د سیمې اصلي اوســېــدونکي ئویل کـېـږي چې د چم گاونډ اوســېــدونکي 
دلته یوه جاله ده )دا هماغه د قراول تپې د جالې په شان ده چې په بخارا کې له فیض آباد سره نښلي او ویل کـېـږي 

ـې د سرای په ئـې یعنی مقابل لوري ته ئچې ښه او د ډېـر تگ راتگ الره ده( دا جاله د اکسوس پر سر ده، مخامخ 
 ۱۲ـې کشوي او ویل کـېـږي چې دا الره د کال ئته چې آسونه سیمه کې روسي پوسته ده. دلته قایقونه یا ماڼوگان س

 میاشتې خالصه وي ځکه دلته د سیند منځ هـېـڅـکله نه کنگل کـېـږي. 

 کلي نوم دی چې د جرم د سړک په ۀ : د کوکچې د سیند پر غاړې د یو ۷۰ – ۴۶.  ۳۶ – ۲۸:  حضرت سعید ـ
 اوږدو کې د فرغامو د شمال په لس مایلۍ کې پروت دی. 

 کلي نوم دی. ۀ : د ُرستاق په شمال کې دوه نیمه مایله لیرې د یو ۶۹ – ۴۷،  ۳۷ – ۷:حضرت شاه 
: د غرونو د دې لړۍ د شرحې لپاره دا لړۍ  ۷۱ – ۵۸تر  ۶۹ – ۵۴، ۳۷ – ۰۰تر  ۳۵ – ۰۰)ختیځ( : هندوکش 

ـې دلته شرحه ئمو په ختیځې، منځنۍ او لویدیځې یا رښتوني هندوکش ویشلي دي. اوس یوازې هاغه لومړنۍ برخه 
 کوو. 

 د پامیر د سیمې له سویلي ژۍ څخه چې د هُنزه شمال کـېـږي پیلوي.  دا لړۍ خپله منشاء
فیټه لوړ( د اوبو درې سترې څانگې له یو بله جال کـېـږي یعنی په  ۱۵۰۰قیلیق د کوتل شمال ته )لږ څه وړاندې د 

شمال کې د سِرقول لړۍ، چې د اکسوس ترناو د چین خوا د یارقند له سینده جال کوي؛ او سویل لویدځ او سویل 
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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
 

ندس ته شیوه کـېـږي؛ په دې ډول د ـې اۀ ئختیځ ته په ترتیب د هندوکش او ُمستاغ د لړیو سویلي ډډې دي چې اوبـ
 د واورو د اوبو سیالبونه د همدغو دریواړو منفردو سیندونو سیستمونو ته الره مومي.ۀ منځني لوی غر

ـې د غرونو له ئُمستاغ کـېـدای شي د هندوکش د لړۍ دوام په پام کې ونیول شي چې همدغه برخه د تبت او همالیا
یق او مینتکه کوتلونه دي چې له ُهنزه څخه راغلې الره د یارقند د درې د سیند په ـې د قیلئلړیو سره نښلوي. پر سر 

ـې واخان ته تللې ده او ئسر کې د پامیر تاغ ُدمباش ته بیایي. ورپسی بیا تاغ ُدمباش د وخجیر کوتل راځي چې الره 
 بیا بییک یا پیَک کوتل راځي چې وړوکي پامیر ته الره ورکوي. 

لنډ واټن وروسته سویل لور ته د کوږوالي لوری نیسي خو که څه ۀ ټکي څخه هندوکش له یوۀ ـد سرچینې له همدغ
مایلو په غځون سره  ۱۵۰هم سویل لوري ته درومي بیام لږ څخه په سویل کې لویدیځ واله لوري لري او څه ناڅه د 

ۀ ه د پورتنۍ برخې په نامـد پنجه دره )پورتنی اکسوس( راځي او یا په بله وینا آِب واخان راځي چې دا برخ
یادېـږي، او دا لرئ له خپلې شمالي ډډې سره موازي پر مخ ځي. بیا د سویل لویدیځ لور ته کرار کرار یو گردی 

په « تراج میر –تریش میر »ځایه خپله لومړنۍ مهمه څانگه شماله لور ته د ۀ لور نیسي ورپسې دا لړۍ له دغـ
 اباسي او د چترال په شمال کې راپورته کــېــږي. لوړوالی لري( ر ۲۵۴۲۶گاونډ کې )چې 

یادېـږي. دا لړۍ لومړی لویدیځ لور ۀ لویه لړۍ جوړوي چې د بدخشان د غرونو په نامـۀ دغه دنگه څوکه د غر
نیسي بیا شمال ته تاوېـږي او په پای کې شمال لویدیځ لوری نیسي او د کوکچې َدره له پورتني اکسوس څخه بیلوي 

ـې د سرداب ئځایه شمالي لوري ته د اکسوس د ستر سیند پر خوا خپل ستر کوږوالی جوړوي. له پاسه ۀ ـاو له همدغ
 آسانه کوتل له واخانه او اشکاشم څخه زیباک ته د تماس الره جوړي.

ته ځغلي او دلته د دو راه له ۀ لویدیځ لوري په دوام پسې د افغانستان زړ –د لړۍ دا اساسي برخه د خپل سویل 
تله نیولې د خاواک تر کوتل پورې په مرکزي هندوکش بدلــېــږي. د دو راه له کوتل لږ څه ها خوا د سویل لور کو

ته دا لړۍ خپله بله دنگه څوکه د شمال لور ته راباسي او دا څوکه ده چې َورُدج د کوکچې د څانگې ُمنجان یو له بله 
 نجان کوتل ته رسـېـږي. ـې یوه الره تللې ده چې نیغه د مُ ئبیلوي او له منځه 

ـمی واورو لپاره حد دی او د دې لړۍ لوړې لوړې ئفیټه دی دا د دې لرۍ د دا ۱۵۰۰۰د ختیځې ډډې عام لوړوالی 
 فیټو پورې رسـېـږي.  ۲۵۰۰۰تر  ۲۰۰۰۰څوکې ان له 

ً هیڅ ډول بوټي اۀ دا یوه ډبرینه لرۍ ده چې وچه شاړه خاوره لري او هیڅ ونه نـ لري ۀ نـۀ و واښـلري او تقریبا
یوازې استثناً هغه َدرې دي چې د لوړو څوکو تر واورو الندې منځغري دي چې بوټي لري او دا کټ مټ له هغې 

ـې ستایلي دي. د ئشرحې سره سمون لري چې دا غرونه په نړۍ کې په سهمناکو، ویروونکو او عظیم الجثه غرونو 
راباسي چې د چترال او یَسین غرنۍ لړۍ جوړوي او د دې سیمې سویل لور ته دا لړۍ بیا خپلې بې شـمـېـره څوکې 

سختۍ همدلته د لړۍ تر نورو لیرې برخو ډېـرې زیاتې دي او ان په ځینو ځایونو کې ډېـرې سختې موانع لري چې 
 د لړۍ د موجودو کوتلونو په پرتلې دلته مارش وکوالی شي.ۀ سرتــېــري د غر

 ان پر لور د تیرېدلو لپاره الندني کوتلونه لري :دا لړۍ له خپلې منشاء څخه د نورست
 
 فیټ ۱۶۰۵۰ نُکسان ۱۲ فیټ ۱۶۱۸۰ ارشاد ۱
 ۱۶۰۳۰ اگرم ۱۳ ۱۵۰۰۰ خوره بهورت ۲
 ۱۵۰۰۰ قیلیق ۱۴  گزن ۳
 ۱۶۱۵۰ وخجیر ۱۵ ۱۲۵۶۰ شوی تخ ۴
 ۱۲۳۰۰ افسیک ۱۶ ۱۲۴۶۰ بروغیل ۵
 ۱۵۳۰۰ مندل ۱۷ ۱۶۶۰۰ کنخون ۶
 ۱۵۴۳۰ منگوتیک ۱۸ ۱۷۳۵۰ اوچیل ۷
 ۱۷۹۱۰ مچ ۱۹ ۱۸۵۰۰ کچ کچین ۸
 ۱۵۷۰۰ اونی ۲۰ ۱۹۹۰۰ کوت گز ۹

 ۱۴۸۰۰ دو راه ۲۱ ۱۷۴۵۰ سر اشترغ ۱۰
    ۱۶۶۰۰ ختینځه  ۱۱

 
فیټه لوړوالی لري چې د اوچیل یا اوچیلي د کوتل د بدیل په توگه  ۱۶۷۰۰دلته د شاه گولوش کوتل هم سته چې 

 کارول کـېـږي. 
ـی د شویتخ کوتل د سرتــېــرو د تـېـرېدلو لپاره چې هر ئپه دوی کې یوازې د دوراه، کنخون، بروغیل او گاونډی 

 څومره وي او ورسره لوژیستیکي بارونه هم وي عملي گڼل کـېـږي. 
یا هم هغه َدرې  دي چې یا د دوی د لوړوالي او یا د ستوغو شیوه ډډو له کبله اوۀ پاتې نور کوتلونه د تـېـرېدلو وړ نـ

په ۀ چې د چترال خوا ته الره ورکوي د ویلي شویو واورو د اوبو د ستونزې له کبله د تیریدلو وړ نه دي او دا اوبـ
عین وخت کې کوتلونه خالصوي. د بیلگې په توگه د خوره بهورت کوتل، ویل کـېـږي د می له میاشتې تر نوامبر 

ره د تیرېـدو وړ دی خو د کُرمبر دره د جون له میاشتې تر سپتمبر پورې پورې د بار وړونکو کچرو یا قاطرانو لپا
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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
 

ځایه چې موږ معلومات لرو دغه الره یوازې د مې او اکتوبر ۀ د څلورو میاشتو لپاره بنده وي نو له دې کبله تر هغـ
 وي د کارولو وړ ده. ۀ د میاشتو تر منځ هغه هم که طبیعي حاالت ښـ

ن کوتلونه عمالً د یرخون َدرې ته د الرو یوه ډله جوړوي او که یو له دغو کوتلونو څخه د شویتخ، بروغیل او کنخو
 خالص وي الره به د ټول کال لپاره تر مستوج پورې عمالً خالصه وي )وگورئ بروغیل(

نه دي ـې کړو چې عمالً د تیریدلو وړ ئموږ به دلته د غیر مهمو او هغو کوتلونو له یادولو څخه تیر سو او حذف به 
او ورپسې راځو د هغو کوتلونو د ډلې یادولو ته چې د چترال ارکاري ته الره ورکوي یعنی سر اشترغ له واخانه، د 
ختینزه، نکسان او له زیباک څخه اگرم. دا کوتلونو د لږ اهمیت وړ دی او تقریباً بې اهمیته دي. ویل کـېـږي چې د 

دی او یوازې په سپکو بارونو بار د کچرو وړوکي وړوکي ډلې  نُکسان کوتل په دې ډله کې تر ټولو آسان کوتل
 ورڅخه تیرېدالی سي. 

ـې سخت کوتلونه دي او یوازې که ئد ارکاري او دو راه د کوتلونو تر منځ د مچ او اونۍ کوتلونه راځي چې دواړه  
ې د چترال ته په تللو څوک وغواړي چې د دوراه کوتل ته واوړي نو یوازې د پلي تگ الره لري. او شک نه سته چ

 الرو کې د دوراه کوتل تر ټولو آسانه کوتل دی. 
 

 نوربیا
 

 ۷۲ – ۴۰،  ۳۷ – ۰۰:  حصار
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