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 ۱۳/۰۷/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه سمهړشپا
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 . ادمک ډاکټر لوډویک . ډبیلو
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

ۀ : داسې ښکاري چې د سیمې بومي وگړي دا نوم نــ ۷۱ -۷.  ۳۵ – ۵۹:  : کاماه کوتلوگورئ : وران: کمربیده
 ۱۵۵۰۰کاَروي. له دې دا جوتـېـږي چې له ُمنجانو تر نورستان پورې بنسټیز کوتل څو نومونه لري. لوړوالی : 

کوتل نوم دی او ویل ۀ نورستان تر پِرُسن درې پورې د یو فیټه. دا د منځني یا مرکزي هندوکش پر سر له ُمنجانو د
 آسونه(ۀ کـېـږي چې د بار وړونکو کچرو لپاره د تگ عملي الره ده )ښایي سیمه ییزې کچرې یا هم واړ

ژ( څخه تر فیض آباد پورې تللې الر د همدې کوتل له الرې تللې ده.  –ی اچغان سر –له چیغه سرای )چغه سرای  
 U.S. Gazetteer) ۷۰ – ۵۲، ۳۵ – ۲۸ دغه طول البلد او عرض البلد کې ثبت شوی دی :یو کوتل په 

1971) 

 ۷۳ – ۴، ۳۶ – ۵۷ن : خو: وگورئ : کان کندخان ـ 
 ۶۹ – ۲۱،  ۳۵ – ۴۷:  شاشان: وگورئ :  کاِن شیرولي

فیټه. په ختیځ هندوکش کې په واخان کې  ۱۶۶۰۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۲۰، ۳۶ – ۵۳: وگورئ : خونآن : کان خون
 کوتل نوم دی. ۀ َسنین د چترال د یرخون تر َدرې پورې د یوۀ لـ

لنډ واټن لپاره څوک له ۀ دا کوتل ډېـر آسانه کوتل دی خو په دې استثناء چې د کوتل په شمالي ډډې کې باید د یو
د اکتوبر تر پای پورې پرانیستی وي. د بار وړونکو کچرو لپاره  یخچال څخه تـېـر شي. د جون له پای وروسته

کلي ۀ مایله واټن لري. د کند خان په نامـ ۳۰پورې  سرحدعملي دي. وگورئ بَروغیل. دا کوتل له واخان څخه تر 
 کې موقعیت لري.  ۷۳ – ۴، ۳۶ – ۵۷په 

کوتل ۀ فیټه. په هندوکش کې له خنجانو تر غوربند پورې د یو ۱۴۳۲۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۵۷، ۳۵ – ۱۵ : کوشان
الرې تـېـر شوی دی. دا کوتل د کاروانونو د تگ راتگ لپاره ۀ کوتل لـۀ نوم دی. ویل کـېـږي چې الکسندر د همدغـ

 ره عملي وي. ډېـر کارول کــېـږي او کـېـدای شي د یو څه کار په کولو سره د کچرو د ترانسپورت لپا
 . ه تـېـرېـږيکوتل ۀـهمدغله د بُرجِ گلجان او خنجان ترمنځ الره 

 قره ـ  : 
 اوغان او َمـشــَد تر منځ د یوې دښتې نوم دی. ۀ : په بدخشان کې د قلعـ ۷۳ – ۴۶، ۳۷ – ۲۵:  قره بوالق
 ۷۴ – ۱۷، ۳۷ – ۱۸: وگورئ : زور قره جلگه : قره جلگه

 کورونه په کې مـېـشت دي.  ۳۰کلي نوم دی چې د هزاره گانو ۀ : د دوشي د یو ۶۸ – ۴۱، ۳۵ – ۳۶: قره مد
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کیلومتره لیرې د دمې نیولو یو ځای  ۲۳:د جرم او زیباک تر منځ له زیباک څخه  ۷۱ – ۷، ۳۶ – ۳۷:  قره سنگ
ستر گټ دی چې کوالی سو د لښکر د دمې وهلو یا کمپ وهلو لپاره  ډېـردی. دلته دا َدره ډېـره پراخه ده. دلته یو 

 کژې او نورو په نومونو یادېـږي. کلي د ِده قالت، هدغـنښه وبولو.  ـېئ
سیند نوم دی چې د وخجیر د کوتل له سویل څخه په ختیځ هندوکش کې ۀ یو د : دا ۷۴ – ۳۱، ۳۷ – ۲۳ : قره تاش

. په دې سیمه کې خلک په فصل وار ډول ژوند هم هسرچینه اخلي او د اکسوس د څانگې د آِب واخان سرچینه د
 کوي. 

ی او د کورونو یو وړوکی کلی د ۳۰هزاره گانو د  پای : د نیک ۶۸ – ۳۰، ۳۵ – ۴۵: قره زیگغان :  قره خوال
مایله لیرې دی موقعیت لري.  ۱۰سکار څخه یغوري د ولسوالۍ په سویل کې د سرخاب په درې کې چې له دلیاِن ا

 یادېـږي. ۀ داسې ښکاري چې دا ځای اوس د قره خاوال په نامـ
 ۷۰ -۳۰. ۳۶ – ۵۵شهر : ن: وگورئ : خانداکرچي 

 ۶۸ – ۴۹، ۳۵ – ۳۶: وگورئ : خرگنجک :  کارگنجک ـ 
 له پینځلسو کورونو جوړ یو وړوکی کلی زیباک شمال ختیځ ته:د  ۷۱ – ۲۲، ۳۶ – ۳۱:  کرخان
ځایه ۀ : په نهرین کې د زرد اسپې د منځغري د څانگې یو منځغری چې له همدغـ ۶۹ -۰۰. ۳۶ – ۰۰: قصاب 

 یخپج او بُز َدرې ته ورڅخه الره تللې ده. 
په غرنۍ لړۍ کې  شاشانستر منځغري نوم دی چې په لویدیځ کې د ۀ : دا د یو ۶۹ – ۱۸. ۳۵ – ۴۵ :قاصان

ُمرغ له درې سره  دله ټکي څخه څلور مایله لیرې  کـېـدلواو ُمرغ د درې د یو ځای  رېد دډوبـېـږي او د اندراب 
 ۶۰ږدې دی چې ـې د دهزاک مصب یا خولې ته نـېـئیو ځای کـېـږي. دا سیمه څو کلي لري؛ تر ټولو کښتنی کلی 

گدالي کلی  د ـېئکورونه لري، تر هغه ور پورته  ۴۰رشیدی کلی دی چې ۀ دِ  د ـېئکورونه لري. نیم مایل پورته 
ـې کسه / ئکورونه لري. تر ټولو لوړ کلی  ۱۵کورونه لري. له گدالي پورته د ِده خالي کلی راځي چې  ۳۰دی چې 

 ۴۰یادېـږي او ۀ کیڼې خواته یو بل کلی دی چې د پشه په نامـکلي ۀ کورونه لري. د همدغـ ۵۰قصه تراش دی چې 
ه ځمکه لری پریمانه خـېـزتاجیکان دي. د قاصان په منځغري کې چې حاصل ـېئ ي وگړيکورونه لري. استوگن

یارډو پورې پلنوالی لري او د لښکر د پاتې کـېـدلو لپاره پریمانه ځای  ۱۲۰۰تر  ۱۰۰۰کرهنه کـېـږي. دا سیمه د 
په غرنۍ لړۍ کې د خرس  شاشانمنځغري څخه د ۀ همدغـله  د افغان اوښانو لپاره یو سړک هم سته چې لري.

 خانې تر کوتل پورې تللې او همدا الره بیا خوست ته تللې ده. 
کلي نوم دی ۀ مایلۍ کې د یو ۱۳فیټه : د فیض آباد د لویدیځ په  ۶۶۰۰: لوړوالی :  ۷۰ – ۴۶،  ۳۷ – ۲:  کاسور

 ۵۹،  ۳۵ – ۳۷. بل کاسور د پنجشیر په دره کې دی : منځغري په مدخل کې واقع دیۀ د یو د سیند چې د کوکچې
– ۶۹ 

 ۷۰ – ۳۰تر  ۶۸ -۰۰، ۳۷ – ۳۶تر  ۳۵ – ۰۰: قطغن
دا ښار گوټي نوم وو خو ۀ لپاره کار شوی دی، کندز د یوۀ د نامـ« کندز»قطغن یو خاص نوم دی چې مصطحاً د 

 یاده شوې ده. ۀ سیمه تل له پخوا څخه د قطغن په نامـ
ـۍ د اکسوس سیند دی. لویدیځ سرحد یا په بله ئد بدخشان د والیت لوی تقسیمات په دې ډول دي چې شمالي سرحد 

له ټکي پـېـلـېـږي بیا سویل خوا ته په تـېـرېـدلو  وشان سرحد له اکسوس سره د کندز د سیند د یوځای کـېـدلوینا د بدخ
دا  ،ي اړويمــېــږد اکسوس او د غرونو تر منځ له دښتې تـېـږېـږي او مخه یو وړوکي کلي ته چې د خیر آباد نو

و چې د کندز د سیند په لویدیځ سپه عام ډول ویالی  خان آباد د سرک پر غاړه واقع دی؛ ورپسې –کلی د تاشقرغان 
کې د خوړ لوری نیسي او یوې لوړې ته په ختلو د میرزا هدبیل کوتل ته رسـېـږي او ورپسې ځان د چونغر دنگې 

ځایه وروسته مخه سویل ته اړوي او له شترجنگل پورته د سرخاب یا د کندز له سینده ۀ څوکې ته رسوي. له هغـ
یوې لوړې څوکې ته رسوي او د هندوکش د بدلون پیچومی هغه برخه په ځان کې رانغاړي ۀ د غراوړي او ځان 

 چې په خپلې ختیځې ډډې کې د بدخشان د والیت سویلي سرحد جوړوي.
د دنگو  «لته بند»و ووایو چې دا کرښه د سپه والیتي تقسیماتو کې د قطغن او بدخشان تر منځ د ویش کرښه کوالی 

کې د کوکچې د سیند د کیڼې غاړې تر مماس پورې ځغلي او بیا د سیند د بهیر په نیولو په خواجه  څوکو په اوږدو
ي چې د ستر ټکي پورې رسـېـږي. دا هم باید وویل  کـېـدلود اکسوس د سیندونو د یو ځای او غار کې د کوکچې 

په قطغن پورې  خو ې واقع دیپه ختیځ ک «لته بند»بدخشان پر سړک کالی اوغان سره له دې چې د  –خان آباد 
  تړلی ځای دی.

له دې کبله وینو چې د قطغن تقسیمات د غرونو او دښتو یوه لویه سیمه جوړوي، خو د قاعدې له مخې که څه هم 
ـې توپیر درلودلی دی. ئکندز موقعیت جوړوي بیا هم په واقعیت کې له قطغن څخه ۀ ـې د زاړئغرنۍ ولسوالۍ ټولې 

او د سرخاب په کاسه کې په ټولو وختونو کې د  ؛وزبیکانۀ ول نـ ډېـرېو برخو کې تاجیکان ې سیمې وگړي پهد د
له دې چې د ځمکوالۍ سیستم له مخې ارباب ته د  ۀ.قطغن پیل یوازې د بغالن په شمال کې له جر څخه پیل کــېـد

ځمکې بزگر ته د ارثي ځمکې په ډول ورکول کـېـدلې نو له خان آباد او د خان آباد له  شـمـېـرخدمت له مخې یو 
ورڅـېـرمه گاونډېو سیمو پرته د قطغن غرنۍ ولسوالۍ لکه اندراب، خنجان، دوشی، نهرین، بغالن، غوري او نور د 

تالقانو د بیگ په واسطه  ز کال پورې د۱۸۸۸امیر له پلوه ورکړل شوې وې چې د وزبیکانو د دودونو پر بنسټ تر 
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« قومي»ې دلیل پر بنسټ دی چې د دسیمې بیا د بدخشان د والي تر کنترول الندې وې نو  ټولې اداره کـېـدلې خو دا
 توپیر په څرگند ډول رامنځ ته شو.
و ټولې سویلي ولسوالي په کې ورگډې کړو له سلو زرو تر یو سل که چې شـمـېـرد اټکل له مخې د قطغن د وگړو 

ً ټول د قطغن وزبیکان دي. ویل کـېـږي چې دا وزبیکان د  شلو زرو تنو پورې رسـېـږي. د قطغن وگړي تقریبا
نور  ۱۱ـې له یوې مور او ئـې درلودل، پینځه زامن ئقومي مشر له نسله چې شپاړلس زامن ۀ د یوۀ په نامـ« قطه»
ـې ئتر عام الندې قومي عشیرې یا څانگې « قطـه»ځانته د ۀ ـې له بیالبیلو میندو ول. دغو یولسو زامنو هر یوئ

 څانگې وې. « چینگونا»ـې د ئاو نور « بِـش بوال»ـې د ئجوړې کړې، لومړۍ څانگه 
ز گزیتر ۱۸۸۲غو قومي څانگو نومونه، ځایونه او موقعیتونه در ښییو چې موږ د د دالندې په جدول کې تاسو ته  

 له مخې اخیستي دي : 
 

 موقعیت  کورنۍ بــِـش بوال

 کندز او خان آباد  ۲۰۰۰ قــَـی ســه مر

 ینگي قلعه، او ُرستاق ۲۰۰۰ جــَـوگ قطغن

 سنگ توده او کوالب ۵۰۰۰ لوخان

 قورج تپه ۳۰۰۰خان آباد او  ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ تاس

 تالقان او حضرت امام ۷۳۰۰ موساس

 بغالن ۱۰۰۰ مرداد

 کندز ۱۰۰۰ باسوز

  کندز ۵۰۰ سِر قطغن

 بغالن ۵۰۰ چراغ

   

 موقعیت  کورنۍ چیگونا )چینگونا(

 حضرت امام ۵۰۰ جودوبه

 حضرت امام ۵۰۰ قطغن قُـَرسي

 حضرت امام ۲۰۰ مراد شاه

 حضرت امام ۲۰۰ آجه غان

 کندز ۱۰۰۰ کین

 خان آباد ۱۴۰ کـُـَدغون

 کوال بلَجوان ۳۰۰۰کندز  ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ سـیـمـیـز
 

 عشره ده او قومي مشر له همدغـې عشیرې څخه دی.  لوړهمر اعترافاً تر ټولو ه قی س
 له مخې په ټولو نورو هغو کې لویه ده او په اوو قبیلو ویشل شوې ده. شـمـېـرتر دې دمه د موساس عشیره د 

 

 موقعیت شـمـېـر نوم

 حضرت امام ۱۰۰۰ چوچه گـُـر

 خواجه غار ۱۰۰۰ چــِـککاه 

 تالقان ۱۰۰۰ یوغول

 تالقان ۱۰۰۰ سیروغ

 حضرت امام ۵۰۰او  اشکمش او چال ۱۵۰۰ ۲۰۰۰ تیموز

 جبرداغ او نهرین ۱۰۰۰ بورکو

 د بنگي د سیند پر غاړه  ۳۰۰ بــِـرجه
 

ـې د چا ذهن ته ئـې ورکړې ده په لوستنگ ئې سیمې شرحه د داو  دي هغه سیالنیان چې له دې سیمې تـېـر شوي
  او په ټیټه کچه کې دي. دوی دا شرحې په الندې ډول ورکوي: ږي چې دوی د منځنۍ کچې وزبیکي نژاد ته تابعېـلو

 ااو کله نا کله په بوریا پوښلي وي. د کوډلۍ یا جونگړې دي ېڅخه جوړ بوریاد قطغنیانو استوگنځایونه له 
له ـې ئۀ لري چې واورې او د باران اوبـۀ جونگړې په وچ ډاگ درول شوي دي او هیڅ ډول فرش شوی غولی نـ

څخه چې را روانې وي. ِخـرگاه یا د نیمڅي گردۍ « غربال»له نینوني یا غلبیل  داسې روانې وي لکه سوریو څخه
ـې ډېـر لږ دی او یوازې د گوتو په ئ شـمـېـراستوگنځی دی خو په پرتلیز ډول ۀ کـېـږدۍ د استوگنې تر ټولو ښـ

جوړې  د ي. له بوریاوۀ ښـحالت  ـېئ نورو اکثروتر  هغه کسان دي چې اـې په ندرت کاَروي او دئشمار کسان 
ۀ په نامـ« گنبدۍ»یا « گــُـمـبـَز»ـې د ئکـېـږدۍ بڼه له ډېـرېـو اړخونو کټ مټ د ِخرگاه بڼې ته ورته ده چې دوی 
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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
 

اقلیم لپاره تر ټولو هغه بدترینه ژوند او د استوگنې ډول ۀ ، خو دا ډول استوگنه د علی البدل النده او ډېـر ساړیادوي
د جونگړو یو کلی د کندز په نیمه گنل  شي کوالی؛ نو له دې کبله له بوریاوو جوړۀ ـې تصور ال نـئسړی  دی چې

له  ـېئ څخهله دې ـې د منځنۍ آسیا د واورو توفانونه تـېـرېـږي او ئوهلي باتالقونو کې جوړ شوی دی چې له پاسه 
 . ی دیوصفه خارج د نومیدۍ یو بد خونده انځور جوړ کړ

دي خو د ۀ کوټ او باالپوښونه هم کم پیدا نـ له وړیو جوړ اوانو جامې په عام ډول له مالوچو جوړې دي طغنیقد 
ۀ یمه کې د اجناسو کموالی نـښایي نمجنې هوا دا نامناسبه کړې وي ځکه په دې س پوستکی لږ کاَرول کـېـږي.ۀ پسـ

ي چې په قطغن کې ژوند کوي لکه کندهاریان، قومونه هم اوسـېـږۀ پښتانـ شـمـېـرهمدا شان دې سیمه کې یو شته.
لري او ۀ ونکي چندان وسلې نـاوســېــد. له دغو یادو شویو قومونو پرته نور پاتې 1بارکزیان، وزیري او گـَـری یان

 ـې په پرتلې ووایو دوی په ضعیف ډول وسلوال دي. ئان که د کابل او کندهار له والیتونو سره 
پر سختې ځمکې باندې په خپل د مؤثقو سرچینو پر بنسټ د قطغن محصوالت پسونه او آسونه دي. دا آسونه 
پښې لنډې یابوگان او قوي دي او  زړوروالي، چابکوالي، هوښیارۍ لوړ نوم او شهرت لري. دا آسونه پیاوړي دي او

د کار وړ او گټور څاروي دي. ویل  ورڅخه ډېـر نسل واخلي خو ډېـر دې لري چې څوکۀ نـنسلي ځواک  چندانې
د قطغن د ویش د ټولو  کـېـږي چې له دغو آسونو څخه د افغان اردو د توپخانې په ځواک کې کار اخیستل کـېـږي.

وی د اړوندو نومونو او عناوینو تر د دبه ، سرچینو او نورو په هکله بشپړ معلومات شـمـېـرولسوالیو د وگړو د 
ز کال کې قطغن د کندز، بغالن او توخار په والیتونو کې ویشل شوی دی. وگورئ ۱۹۷۰په نومونو الندې راشي. 

  ځانگړي عناوین
د « ژ –سنجدک »شیر ته د سنجتک ۀ مایله لیرې چشمـ ۹کیان څخه ۀ له دهانـ : ۶۸ – ۳۱، ۳۵ – ۴۴:  کته غاو

ښـه  گاونډ کې د اوبو یوه ډېـرهکوتل له الرې پر تللي سړک د سړک د غاړې یو زیارت دی. دلته په نـېـږدې چم 
 چینه هم شته. 

خنجانو پر سړک دریم دمځای  –فیټه. دا د برج گلجان  ۱۱۲۰۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۵۵،  ۳۵ – ۱۸:  کټه سنگ
 شپږ نیم مایله واټن لري. ه شمال له ده چې کاوشان د کوتل« توقفگاه»

یو کوتل دی چې له  څخه جانو کې له سیناوینمُ : دا په مرکزي هندوکش کې په  ۷۱ – ۱۱، ۳۵ – ۵۸: کټوار
 منځني هندوکش څخه د نورستان د کټي یا د کټوار َدرې ته الره پرې تللې ده. 

د گرهي هزاره گانو  مایله لیرې ۲۳ نـېـږدېدا د خنجانو په َدره کې له خنجانو څخه :  ۶۸ – ۵۵، ۳۵ – ۳۵:  کاوه
 کورونو یو کلی دی.  ۴۰د 

 ۶۸ – ۳۲، ۳۵ – ۳۶کایان :  : وگورئ : کیان ـ 
قوم نوم دی چې په غوري کې ژوند کوي دا خلک په شلمې پـېـړۍ کې د روسانو له ۀ : دا د مهاجرو د یوقـزاق

پرمختگ څخه وروسته له خپلو سیمو راوتلي او له آمو دیخوا را اوښتي دي. دوی له تورکستان څخه له ځان سره 
بتاً ډېـر دي چې دا اوښان د سیمې د دوه کوهانه اوښان هم راوړي دي او له همدې کبله دا اوښان په غوري کې نس

 یادېـږي او قزاقان دا اوښان لري. ۀ خلکو په ژبو کې د قزاقي اوښانو په نامـ
: د پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې په واخان کې له اشتراغ څخه یو مایل کښته د  ۷۱ – ۴۵، ۳۶ – ۴۰: قاضي ِده

 کورنیو یو کلی دی.  ۲۰۰
 دکورنیو یو کلی دی. کلي ته نـېـږدې  ۲۰۰: د غوري په ولسوالۍ کې د غلزیو د  ۶۸ – ۵۹، ۳۶ – ۴۶: کیالچي

دا کلی د دریای خان آباد یادېـږي. ۀ څخه په پښو د تـېـرېـدلو یو ځای دی چې د گذر کیالچي په نامـله سیند سرخاب 
 د سیند په کیڼې غاړې کې واقع دی. 

: د دوشي د ولسوالۍ یوه عالقه داري ده. کیله گی د یوې َدرې نوم دی چې د  ۶۸ – ۴۰، ۳۵ – ۴۶: کیله گی
مایله اوږده ده او درې یا څلور مایله پلنوالی لري  ۱۰د اوبو د بهیر په اوږدو کې واقع ده. دا دره  سرخاب د سیند

ي چې د ېــږلــشامۀ نـ وچه لوڅه دښته« دشت کیله گی»خو په دواړو پای ټکیو کې تنگه دره ده. په دې َدره کې د 
په دواړو ختیځو او لویدیځو خواوو کې دنگې او  ـېئغرنۍ غونډۍ کیله گۍ د درې په شمال ختیځ کې واقع ده. 

وي. دلته  2کـېـږي؛ د سپتمبر په میاشت کې اکثراً شولې او مـَـکـَۍ هښه کروند هډېـرکې ډبرینې دي. په دې دره 
په  دا د لوی کیله گي کلي دي او د سیند رتنۍ برخې په نیمایي کې واقع دي.ـې د درې د پوئپینځه کلي دي چې ټول 

خیل  ـې د زورابي او سعیدئکلی. نور « سوراخ»ختیځه خوا کې لرخبي او همدا شان څو مایله کښته د سنِگ سوالخ 
ـمي ئنیمه داکلي دي چې د سیند په کیڼه غاړه کې څو مایله کښته دي. د لرخبي له کلي پرته، دا نور ټول کلي 

 وگړو ـې د توت وني دي چې له اوسنیو استوگنوئـې ونې دي. دا ونې اکثره ئاستوگن کلي دي چې گرد چاپیره 
ـې ئکـېـږي او بڼونه یا باغونه ۀ دغو ونو ته اوس چندانې پاملرنه نـشنې کړې وې. کینولې او خلکو استوگنو مخکې 

 ال نوره ښکال وربخښي او افسونگر راښکون لري.  ته لري. او دا په خپله دې سیمېۀ دیوالونه نــ

                                                           
1
 - Garis 

2
 - makai 
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و کلي دي. ـنـې لرخبي تاجیکان دي. کیله گی او سعید خیل د پښتئد سیمې اوسني وگړي نیمایي پښتانه او نیمایي نور 
 د دا تیرو نـېـږدې وختونو واردیـن دي، دوی د لغمان او جالل آباد له والیاتو دلته راغلي دي. تهځای ۀ دغـۀ پښتانـ

امیر له کابله خلک هڅوي چې تورکستان او بدخشان ته کډه سي او هغوی چې غواړي کډه سي د پیسو مرسته هم 
 ورسره کــېـږي. 

 ې َدرې له کرهنیزې برخې تـېـر سي.د دي دې سرتــېــروي چې لښکري ۀ دا به په هیڅ ډول آسانه نـ
 

یارډو پلن دی او  ۵۰تر  ۴۰تر لري بهـېـږي. کانال له په کیله گي سیند په درې کانالونو کې چې ډېـر لوی شگلن بس
پرښې لري او بهیر  ـېئلو ـېئټکي کې له دوه نیم فیټو تر درې فیټو پورې ژور دی. سیند په خپل بیخ کې لوۀ په دغـ

ـې ډېـر توند دی. اوبو خپل رنگ له السه ورکړی دی. دلته له سینده د پورې غاړه اوښتلو لپاره یو څلور څنډیز ئ
ځای هم سته چې په پښو تـېـرېـدل ورڅخه ممکن دي. هغه ونې چې د ځنگل په مخالف لوري کې ښکاري هلته کوم 

په ډېـرو سیالبي وختونو  ونو کښته یو بل ته نــېـږدې دي. د نښو له مخېسته د سعید خیلو او زرابي کلي له ۀ کلی نـ
 تر څلورو فیټو پورې وي. د اوبو لوړوالی له درې نیم فیټو  کې

له کرلو سره سره بیا هم کیله گی ویل  شـمـېـر ډېـردلته ډېرې شولې کرل کـېـږي خو د شولو د چې سره له دې 
شوې چې هغو خلکو چې پسرلی او دوبی تیر کړی دی په یو شان په مني  کـېـږي چې صحي نه دی. خو دا تصدیق

دي ۀ ـې داسې تبې نــئکې سخته تبه تـېـروي. هغه افغانان چې ټول کال دلته اوسـېـږي هغوی وایي چې هـېـڅـکله 
 کړي. نور معلومات د دوشي تر عنوان الندې راځي. 

منځغري نوم دی چې په ِدب ساالر )سنگ بُران( کې له شمالي لوري له ۀ : دا د یو ۶۹ – ۲۰،  ۳۵ – ۴۰:  کیالس
 د ُمرغ تر کوتل پورې نیسي.  هخان آباد لویه الره خپله مخ –اندراب سره یو ځای کـېـږي. د کابل 

 ۶۸ – ۴۰، ۳۵ – ۴۶: وگورئ : کیله گی : کیله گی ـ 

 ښارگوټي نوم دیۀ د پورې د تللي سړک په اوږدو کې د یو: له تالقانو تر فیض آبا ۷۰ – ۶، ۳۶– ۴۸ کشم : ـ 

 ۷۰ – ۳۳، ۳۵ – ۴۱: وگورئ: رام گل: کتـِـدا  ـ 

 ۷۲ – ۵۸، ۳۶ – ۵۷وگورئ : ِخـزِگت: :  ِکزِگت ـ 
چې سره : د خوره بهورت له کوتل څخه را پاڅـېـدونکی یو وړوکی نهر دی چې د لـُـپُسک له منځغري  خدر گــُـرت

 څانگه ده یو ځای کــېـږي. د آِب واخان یوه
له تاشقرغان څخه د کندز له الرې تر خان آباد پورې لوړ سړک باندې د  ۶۸ - ۲۲، ۳۶ – ۳۹نو آباد :  :خیرآباد 

ځای نوم دی په بله وینا د اجریم د منځغري مخالف لوري ته واقع ځای دی. دا ځای د نو آباد او د عبدهللا خان د ۀ یو
دېـږي. دلته یو کاریز هم سته او داسې گومان کــېـږي چې سرای هم دی. دا ځای د تاشقرغان هم یاۀ کاه ریز په نامـ

حالت کی دی خو په یوې خوا کې ۀ په دواړو خواوو کې تللی سړک په ډېـر ښـ او کندز په نیمایي الره کې واقع دی.
یند دی. یو بل سړک هم په هیبک ـۍ د کندز سئسته او په بلې خوا کې ۀ نـۀ ـمی اوبـئتر انگریق پورې هـېـڅ دا

کورنۍ استوگنې دي چې د ورُدج  ۶۰کلي کې ۀ ولسوالۍ کې د ُرباط سویل ته سته دی. د خیر آباد په نامــ« ایبک»
ته د سیند په ښۍ غاړه کې له رزدیو سره د یو ځای کـېـدلو له منځتکي کښته واقع دی. کلي ته نــېـږدې د ارگنج خوا 

 ۷۰ – ۴۹، ۳۷ – ۱د اوسپنې کان دی. 
لرغوني ښارگوټي ۀ مایله کښته له یو ۲ۀ نامـۀ : د کندز د سیند پر غاړه په همدغـ۶۸ – ۴۸، ۳۶ – ۴۴: خاک خاني
ځای نوم دی. دلته د کندز له الرې د تاشقرغان او خان آباد تر منځ سړک تر سمِت باال پورې سیند سره ۀ کښته د یو

یوه معمولي جاله هم سته او ویل کـېـږي چې څلور ماڼوگان یا وړوکې کښتۍ تقاطع کوي او ورڅخه تـېـرېـږي. دلته 
د خاورینو یا کاللي لوښو د  کېـې کندز ئتر ټولو ښه د رس خاوره دلته سته او له ځایه  په دواړو خواوو کې لري.

 جوړولو د تولید لپاره کار اخلي. 

 ۶۸ – ۴۸، ۳۶ – ۴۴: وگورئ: خاک خاني :  خاک خاني ـ 
 

د کوشان د کوتل  چې منځغري څخهۀ : له سنِگ لشم څخه لویدیځ خوا ته له هغـ ۶۸ – ۵۹، ۳۵ – ۱۳: خاکسار
 تـېـرېـږيکوزیږي یوه الره پورته تللې ده او د ولیان په منځغري کې له خاکسار کوتل څخه په تقاطع را شمال ته 

 حالت کې ده. ۀ ویل کـېـږي چې دا الره په ښـ
کوتل نوم دی چې د پریان له َدرې څخه فرخار ته الره ورکوي ۀ د یو : ۷۰ – ۶، ۳۵ – ۴۵:  تلخاَمـنــُـک کود 

 دی. ۀ خو د باروړونکو څارویو لپاره د تـېـرېـدلو کوتل نـ

 کلي نوم دیۀ سِر اوشنوگان شمال ته د یوۀ : د کو۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۲۸: خمبک ـ 
پورې : دا یو زښت ډېـر لرغونی ښار دی چې د بدخشان  ۷۰ – ۳۳تر  ۷۰ – ۳۰، ۳۷ – ۹تر  ۳۷ – ۵: خمچان

 پخوانی مرکز وو.
مایلۍ واټن کې د کوکچې د سیند په دواړو غاړو کې واقع دی. ویل کـېـږي چې د  ۳دا ځای د فیض آباد د سویل په 

ر اوس د فیض آباد له بنسټ ایښودلو مخکې دا ځای د فیض آباد مرکز وو. دا په کنډوالو اوښتی وران ویجاړ ښا
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئاړیکه ټینگه کړله موږ سره  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
 

په کلني ډول جوار کرل کــېـږي؛ همدا  مشهور دی. د دواړو خواوو په دښتو کېۀ کـُـرغ او خمچان د دښتې په نامـ
 ـې خوري. ئکــېـږي چې کورني څاروي ۀ ان دلته پریمانه وحشي پالک شنــش
 

 بیانور 
 

 خان آباد
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