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 . ادمک ډاکټر لوډویک . ډبیلو
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

 وده خو که له هندوکش څخه د تـېـرېدلو په خاطر د باروړونکو څارویۀ اندازه معلومه نـ ېید ولسوالۍ د مال مالیه:
په  ېینیسو نو ممکنه ده چې د غوري د مالۀ حق العبور یا د ترانزیت ایښودل شوې مالیه ورسره په پام کې ونـ

 اندازې وي.
ه دي او په ښو حاصلناکو کلونو کې، یعنی خـېـز: دلته َدرې او منځغري ډېر حاصل او ترانسپورت توکي -خوراک 

ز ۱۸۸۶وي، دلته هر ډول د اړتیا وړ شیان پریمانه او راټولـېـدالی شي. خو په ۀ هغه کلونه چې ملخان په کې نـ
کړ، د ۀ ورانی ونــ شولې وې. په اندراب کې ملخانو چنداني لکال یوازیني دانه باب چې په خنجانو کې وکرل شو

ول. میوه په خپلو فصلونو کې په ټوله ولسوالۍ کې ډېـره ۀ غنمو او وربشو درمندونه له اوسط حد څخه ټیټ نــ
 پریمانه ده او بڼونه یا باغونه هر ډول میوه لري او ورڅخه راټولیدالی سي. 

له بنو  توکي –خوراک  ورځې د یوېسپرو لپاره  ۸۰۰۰ز کال د سپتمبر په میاشت کې د ۱۸۸۶ویل شوي چې د 
 مونده وربشې ورته بس ول. ۸۸او ۀ مونده اوړ ۲۰۰څخه له کومې ستونزې راټولیدای شوای. دا په دې معنی ده 

ۀ واړۀ اوښان لري؛ له اوښانو پرته د دې ولسوالۍ ترانسپورتي څاروي سخوندر، واړ شـمـېـرافغانان او غزان یو 
 کابل ته سوالۍ څخه یو شمـېـر اوښان تـېـرېـږي چې مالگه، هڼجه او نورهر کال له دې ول دي.ۀ آسونه او خر

او له هغه ځایه چای او منسوجات او دغو ته ورته شیان رالـېـږدوي. دا څاروي له دغو غرنیو سیمو سره  لـېـږدوي
تر دوه ۀ ا خربارونه وړل کــېـدای شي. دۀ بلد سوي دي او گټور ترانسپورتي کارونه کوي. په خرونو هم ډېـر ښـ

 سفر کوالی سي. ۀ وو موندو پورې بارېـږي او په ډېـرو سختو سړکونو باندې ښـ
فیټه. دا د خنجانو په ولسوالۍ کې اساسي ځای دی. دا ځای د  ۳۷۲۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۵۴، ۳۵ – ۳۶:  خنجان

او د  رسـېـږيـې د کاوشان د کوتل سړک ته ئخولې پورته واقع دی او تر هغه پورته سر ۀ خنجانو د منځغري لـ
شې ورڅخه دیخوا ایخوا جوړ شوي دي. بوسه، غنم او وربۀ وارۀ کورونه لري چې خوار ۱۵۰گرهي هزاره گانو 

 مایله لیرې دی.  ۳۰خنجان له جبل السراج څخه په غټ شمـېـر کې تر السه کـېـدای شي. 
 ۶۹ – ۳۵، ۳۵ – ۴۵: قاصان :  : وگورئ خرس خانه

مایله کښته د کوکچې د  ۳َدرې نوم دی چې له اسکان څخه  : دا د یوې اوږدې ۷۰ – ۳۵،  ۳۶ – ۳۹: ِخستک 
 سیند سره یو ځای کــېـږي.سیند په ښۍ غاړه کې د کوکچې له 

۶۹ – ۱۴، ۳۵ – ۳۷: وگورئ : قیابان :  خیابان ـ 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal17.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arya_r_de_afg_saysi_tarekhe_jornal17.pdf


  

 
 5تر 2 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 ۀ کورونو د یو ۶۰: د ولیان په منځغري کې له دو آب یو نیم مایل کښته د  ۶۸ – ۵۲، ۳۵ – ۳۰:  خوب َدره
 نوم دی. 

 : وگورئ : خواجه :خوجه 
ۀ فیټه. د باجگاه د کوتل په شمال ختیځ کې د یو ۱۱۴۵۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۶، ۳۵ – ۲۷: : خوک نوک خاک نول

 کوتل نوم دی چې له چهارمغززرا تر اندراب درې پورې تللې پلې الر ورڅخه په تقاطع تـېـرېـږي. 

۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۲۸: وگورئ : خـَمبـَک:  خـُـمبـُـک ـ 
کوتل نوم دی ۀ یټه. په ختیځ هندوکش کې د یوف ۱۵۰۰۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۲۶، ۳۶ – ۵۳:  خوره بورت یا برت

کوتل پر سر تللي الره د بار ۀ غـد دچې په واخان کې له بَیکره څخه په یَـسین کې د کَرمبر په َدرې کې تللی دی. 
ز کال د آگست په میاشت کې د کرمبر په سیند کې د ویلې شوې واورې د اوبو ۱۸۹۵وړونکو کچرو د تللو لپاره د 

 وه. ۀ له کبله عملي نـد ژور والي 
منځغري څخه جوړه سیمه ۀ تنگ او اوږدۀ : دا یوه تاجیک میشته ولسوالي ده او له یو ۶۹ – ۳۳، ۳۶ – ۱: خوست 

بومي سیالني د ۀ ده پلټل سوې خو د یوۀ ده چې له هندوکشه شمال لور ته کښته سوې ده. دا سیمه تر اوسه سمه ده نـ
 ۶۰۰تر  ۵۰۰ـې له ئپلنوالی مایله اوږده او  ۱۲ـې راټول کړي ول دا َدره ئز کال ۱۸۸۶معلوماتو له مخې چې په 

کورنۍ په کې ژوند کوي. دلته کلي او بڼونه شته او د سیند په دواړو غاړو کې تر ډېرې  ۴۰۰۰یارډو پورې دی او 
همداسې کښته په دره کې تللی دی. دا منځغری په دو آب کې له بل منځغري سره ـې ئ کچې کرهڼه شوې ده او خوړ

له وگړو ډکه سیمه ده. ویل کـېـږي چې د خوست له ولسوالۍ څخه خوراک ه او خـېـزیو ځای کـېـږي چې حاصل
او مناسب ځای شته. له ۀ ي. دلته د لښکر د کمپ وهلو لپاره ډېـر ښـستوکي له کومې ستونزې پرته راټولـېـدای 

ۀ ه نامـهمدغه سیمه د خوست و فِرنگ پخوست څخه د پنجشیر، اندراب، تالقانو او خان آباد ته سړکونه تللي دي. 
 . هم یادېـږي

۶۹ – ۳۳، ۳۶ – ۱:  خوست و فرنگ ـ 
: د اکسوس د سیند په کیڼې غاړې کې د دوه وو کلیو نومونه دی. پورتني دوه  ۷۰ – ۴۷، ۳۸ – ۲۶: خول دوسک

ي. هغه کلی چې په شمالي ترینه ټکي کې دی د بدخشان په اړخ کې وکلي داسې ښکاري چې د درواز په حدودو کې 
یادېـږي او دا ۀ نامـۀ ـې د اوبو د بهیر په پاسنۍ پرخه کې دی دا هم د خول دوسک پـئدوسک دی او بل کوز خول 

یادېـږي او دویم ۀ ـې د بدخشان خول دوسک په نامـئپه درواز کې سویلي ترینه د استوگنی کلی دی. لومړنی کلی 
خول دوسک پورې واټن په دوبي کې څلور یادېـږي. له سمتي یا چایاب څخه تر ۀ ـې د درواز خول دوسک په نامـئ

ۀ ځکه آسونه نـ بند وي د پلي ترافیک لپاره یا تقریباً پینځه مارشه شمـېـرل شوی دی. په ژمي کې دا سړک عموماً 
 شي کوالی له کوتلونو څخه تیر شي مگر دا چې هوا استثنایي وي. 

خه تـېـرېـږي. زموږ د مخبر د معلومات له مخې او بیا د غونډیو له منځه له َدونگ څځي دا سړک د چایاب درې ته 
 ـې د درواز له سرحه ال پورته ښیي.ئخول دوسک په بشپړ ډول په راغ کې دی او دی 

۷۰ – ۳۷، ۳۷ – ۲۷: وگورئ : راغ :  خولوخک: کلوخک ـ 

۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۲۰: وگورئ : خَمک بورت : خمبُک ـ 

۷۳ – ۲۰،  ۳۶ - ۵۳: وگورئ : کانخون : خونان ـ 

۷۳ – ۲۶، ۳۶ – ۵۳:  خوره بورت ـ 

۶۹ – ۸، ۳۵ – ۳۷:  قـُش: وگورئ :  خوش ـ 

۷۱ – ۱۰، ۳۶ – ۵۴:  قـُـش َدره: وگورئ :  خوش َدره ـ 
مایله  ۱۳کلي نوم دی، چې د باجگاه د کوتل له شماله ۀ : دا په خنجانو کې د یو ۶۹ – ۲، ۳۵ – ۳۱:  خشک آب

 دي. ېکورونه په کې استوگن ۴۰لیرې دی او نـېـږدې 
کورونو یو ډېـر وړوکی کلی دی  ۸: دا د زیباک په ولسوالۍ کې د  ۷۱ – ۳۱،  ۳۶ – ۴۰:  خوشناک : خشنک

 کې واقع دی.چې د اشکاشم )یا د سر آب د کوتل( په لویدیځ 

خواجـِـه خواجه ـ : 
: دا د پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې د خول دوسک او د درواز د کوف د عالقه  ۷۰ – ۱۳، ۳۷ – ۵۳:  خواهان

یو څلور  ـېئاړ خ کې پر هر  چې دارۍ تر منځ د یوې سیمې او د یوې کال نوم دی. دا کال له خټو جوړه شوې
و لپاره د ځای ورکولو وړتیا لري او د سرتــېــرتنو  ۶۰۰تر  ۵۰۰څنډیز برج یا مورچل دی او ویل کــېـږي چې له 

 نورو کال گانو ته ورته یوه کال ده. پنجه د سیند پر غاړو
او یو ناڅاپه شاړ  مایل په اندازې ارت والی لري؛ۀ د یو ـېئد کال گردچاپیر د کرهڼې پراخ پټي دي چې هر لور ته 

د کال شا ته له لنډ واټن وروسته سر را  چېد شیوه کالن لوړه سطحه ده دا ـې لویدیځ دیوال جوړوي ئگړنگونه 
چې پورته د یش قول  د بهیر په اوږدو کې ده ویالېپورته کوي. دغې سترې او ښکلې لوړې سطحې ته ختل د 

له ډډو قوِل یش ته د شمال له خوا ننوځي او بیا خپله الره د ۀ لوړځایونه وهي او د پِر خام له کلي په تـېـرېدلو د غر
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د همدې کال په نـېـږدې گاونډ کې د پنجه  وروسته ه تـېـرېـدلولډډو  دیوالونو د دلویدیځ لور ته تاووي او د خواهان 
 له سیند سره یو ځای کـېـږي. 

 کورونه لري. ۱۶۰خواهان 
 دبابولر ۀ درې نوم دی چې د کو پراخې: دا د یوې  ۶۸ – ۳۵تر  ۶۸ - ۲۱، ۳۶ – ۱۳تر  ۳۶ – ۸:  خواجه الوان

ې َدرې سر داسې ښکاري چې د اخته د دکې د سرخاب تر درې پورې غځـېـدلې ده. په اوږدو  لمن ل لویدیځېسوی
 د ولسوالۍ د شمال ختیځ گوټ له خانې کوتل ته نـېـږدې وي چې له هماغه ځایه )په تورکستان والیت کې( د ایبکو

 د غوري شمال لویدیځ ته ځي. اړخه پرمخ ځي، او بیا
پـېـژندل کـېـږي ۀ دا له چهاریکارو تر ایبکو پورې له تللي سړک څخه تـېـرېـږي او په عام ډول د ُرباط َدرې په نامـ

 ـې بیالبیل نومونه ورکړل شوي دي. داسې ښکاري چې له ُرباط پورته چې د َدرې انجیر پهئخو بیالبیلو برخو ته 
یادېـږي، تر هغه کښته د دشِت ِچِب یابو او له هغه ال کښته ۀ یادېـږي په ُرباط کې دا ځای د قوِل عبدهللا په نامـۀ نامـ

غو دښتو ډېـرۍ برخې د وزبیکانو پر مهال په د د د دشِت خواجه الوان او دشِت گــُـرگـَـَرک په نومونو یادېـږي.
ه وې. دا دښتې خـېـزدي او ویل کـېـږي چې دا ځمکې ډېـرې حاصلکرهنیزو ځمکو بدلې شوې دي او خړوبې شوې 

ځای کې چې سړک ۀ په هغـ واښو او بوټو شنې او ډکې وي. له ُرباطه یو نیم مایله لیرې قدو په پسرلیو کې په جگ
دا ځای مخ خالصی ځای دی او تقریباً شاړه ځمکه ده چې  کـېـږي.پر َدرې ورننوځي َدره نـېـږدې دوه مایله پراخه 

ې برخې ډېـرۍ خاوره کـېـدای شي په کرهنیزې خاورې واوړي خو ډېـره ډبرینه دره دی او دلته د دلري. ۀ بوټي نـ
 ته.هم س په ډبرو ډک اوب خوړونه

ُرباط د ختیځې د ۀ ې ته د کوله ُرباط څخه دوه مایله لیرې یو سړک کیڼ لور ته جال کـېـږي او د درې شمالي ډډ
یادېـږي. دغه تشه د چوَچَرک په ۀ په نامـ «بابا لِر تکه زارۀ کو»یعنی د ۀ چې په بل نامـ تشې پر لور پر مخ ځي

د اوږې له څنگه تـېـرېـږي او د لنډې الرې په جوړولو بغالن ته الره جوړوي او ۀ یادېـږي او سړک چې د غرۀ نامـ
کې د ۀ ي. دا سړک د بار وړونکو اوښانو لپاره آسانه سړک دی. د همدغې تشې په خولــې د کندز پر لور ځئبل 
 ته. سۀ نامـۀ یوه چینه په همدغـ« مالگینو اوبو»

له پینځو مایلو واټن وروسته یو بل سړک کیڼ لور ته جال کـېـږي او د درې شمال ته د بغالن پر لور پر مخ ځي. د 
 . پوله دهځای کې د بدخشان ۀ غـسړک شاخه کـېـدل یا دو راهي په د

د لمنې د ښۍ خوا په نیم مایلۍ واټن کې واقع دی. ۀ له اتو مایلو واټن وروسته د خواجه الوان زیارت د چونغر د غر
تنو سپرو لپاره بس دی.  ۱۰۰وخت کې د ۀ یوۀ لري چې د اوبو په ذیرمو کې ساتل کـېـږي او پـۀ اوبـۀ ډېـرې ښـ
کلی د ۀ نامـۀ د خواجه الوان پـ. درې مایله کښته دا سړک د غوري پر دښتې ورننوځي. ډېـر راځيۀ دلته شپانـ

یاده شوې ۀ نامـۀ کلي وروسته شمال لور ته سیمه په همدغـۀ بغالن په سویل لویدیځ کې موقعیت لري او له همدغـ
 ۶۸ – ۳۱، ۳۶ – ۵ده. کلی : 

کلي نوم دی چې ۀ : د نهرین د ولسوالۍ سویل کې د یو ۶۹ – ۱۷، ۳۵ – ۵۱خواجه اولیا :  –خواجه عطای ُعلیا 
کورنۍ په کې استوگنې دي. دا منځغری چې په  ۴۰منځغري کې واقع دی او د کلته هزاره گانو ۀ یوۀ نامـۀ په همدغـ

د خواجه  .مخې ته راوځي مایله الندې ۳د ُمرغ له کوتله  کېپه درې  زرد اسپان د یارډه پراخ دی ۶۰۰کې ۀ خولـ
 مایله لیرې دی.  ۴یادېـږي چې له زرد اسپان څخه ۀ نو په نامـۀ شاۀ اولیا د منځغري په سر کې غر د کوعطا 

۶۹ – ۱۷، ۳۵ – ۵۱: وگورئ خواجه عطای علیا :  خواجه اولیا ـ 
 یادېـږيۀ خواجه بُزکـُـسک په نامـۀ : د شیوه بنسټیزه لړۍ د کو ۷۱ – ۱۳، ۳۷ – ۲۶:  خواجه بُزکــُسک

مایلي واټن کې په  ۵فیټه. د نهرین د سویل ختیځ په  ۴۷۸۰لوړوالی :  : ۶۹ – ۱۵، ۳۶ – ۲:  هجرانخواجه 
وزبیکو شپیته کورونه  1مایله لیرې دی. لته د تـَـَرکو ۶۷کلي نوم دی چې له خان آباده ۀ بنسټیزې درې کې د یو

ډول په ۀ استوگن دي. د َدرې په پای کې کرهڼه شوې ده او همدا شان د درې په غرنیو ډډو کې چې لوړې دي په ښـ
ي سډډو تیر  دغو ي د غرو لهسپلي ځواکونه کوالی ـې د نښترو او پــِـستو ونې دي. ئی ډېـر اوونو پوښل شوې دي 

دا ځای د خواجه هجران په ډول لیکلی دی خو افغان نقشو د خواجه جیران  . افغان گزیترزولرياو ورته السرسی 
 ثبت کړی دی. ۀ په نامـ

خواجه غار د کوکچې او اکسوس د سیندونو د یو ځای . فیټه ۱۰۴۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۲۵، ۳۷ – ۴: خواجه غار
نـېـږدې گاونډ مقابل لوري کې کـېـدنې له ټکي یو مایل پورته او د یوې یو گړې منزوي پلن سرې غونډۍ د ډېـر 

ځایه چې څومره سترگه کار کوي ۀ ډېر لوی کلی دی. له همدغـ یویادېـږي د وزبیکانو ۀ نامـۀ آی خانم تاغ پـ د چې
ئ. س)قرغان تپې( د دښتې له لمنې او گرد چاپیره د غرونو لړۍ کتالی « تورغای تیپې»تاسو شمال لوري ته د 

وې ده. د ُرستاق غرونه سیند ته ان د دښتې سویلي لمنې ته ال سډېـره لویه ښودل  زموږ په نقشې کې دا دښته زښته
ده. ینگ قلعه هم د رستاق د سیند په اړوند چې « ینگ قلعه»لږ پورته مماس  له د سیند د څنډوډېـر نـېـږدې دي او 

ند په سویلي خوا کې د ؛ ویل کـېـږي چې دا سیید یشوی دی په نقشه کې غلط په نښه شو د جلگې په نوم هم یاد
ۀ په شمال کې واقع دی. یو ځل بیا وایو چې اکسوس په دوه وو سیندونو نـۀ د هغـ بلکهۀ ـاکسوس په تقاطع کې ن

                                                           
1
   - Tarak Uzbaks ژ -په لیکنه کې ټایپي تیروتنه شوي وي. باید تورک وزبیکو وي ۀ نامـۀ : گومان کـېـږي چې ددغـ 
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 5تر 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
 

ځای ۀ په دغـ ویشل کـېـږي چې دوه نور سیندونه جوړ او د خواجه غار په مقابل لور کې یو منزوي ټاپو جوړ کړي.
د سویلي بهیر له  چېهي ور وـې ډډې ۀ ئه ورجست او شیوه دي او اوبـکې غرونه د سیند د شمالي لور غاړې ت

په جوړولو له کوکچې سره یو ځای کـېـږي. خو د اکسوس سیند د  ېیلوري د لویدیځ پر لور راتاو او د یوې زاو
پو د درقد یا مایله لیرې په دوه څانگو ویشل کــېـږي او دلته یو منفرد ټا ۸یا  ۷په لږ واټن ښایي څخه  اتصال له ټکي
 جوړوي. ۀ درقت په نامـ

یو وړوکی کلی هم ځای کې ۀ په نهرین کې د زردان اسپه او یارم د َدرو د یو ځای کـېـدنې په ټکي کې په همدغـ
 ه ځمکه کې پریمانه ځای لري. کرنــېـزکمپ وهلو لپاره په د ته چې د لښکر او س
 ۶۹ – ۱۵، ۳۵ – ۵۶ته. سوړاندې یو بل کلی هم  همایل ۳۵نهرین شمال ته  -بل کلی د بنو ۀ نامـۀ همدغـۀ پـ
۶۹ – ۱۵، ۳۶ – ۲:  خواجه هجران ـ 

۶۹ – ۱۵، ۳۶ – ۲: وگورئ : خواجه ایجران :  خواجه جیران ـ 
کلي نوم دی. ۀ : د بغالن په سویل کې له قشالِق قاضي یو نیم مایل لیرې د یو ۶۸ – ۴۳،  ۳۶ – ۱۰ : خواجه خان

 کورنۍ استوگنې دي.  ۴۰کلي کې د پښتنو د غلجي تره خیلو ۀ دغـ
کلي نوم دی چې د یخ پج په َدرې کې واقع او ۀ : د نهرین په ولسوالۍ کې د یو ۶۹ – ۵، ۳۶ – ۰۰:  خواجه خضر

 ستوگنې دي. کورنۍ په کې ا ۲۰د تاجیکانو 
آباد د سړک په خان  - نیم مایلۍ کښته د کابل ۷: په نهرین کې له خواجه هجران  ۶۹ – ۲، ۳۶ – ۴:  خواجه لعلي

 ځایه د سړک یوه څانگه د بَرکي له الرې بغالن ته تللې ده. ۀ کلي نوم دی. له دغـۀ اوږدو کې د یو

 ۶۹ – ۳۸، ۳۶ – ۵۵: وگورئ : خواجه لمتو :  خواجه لمتي 
مایلۍ کې رستاق ته د تللي سړک په اوږدو کې  ۱۸: د تالقانو د شمال ختیځ په  ۶۹ – ۳۸، ۳۶ – ۵۵: خواجه لمتو 

 . کلي نوم دیۀ د یو کېسویل ختیځ  پهمایله  ۲۰
: د ولیانو د َدرې د څانگې یو منځغری دی چې له لویدیځ څخه ورسره نښلي.  ۶۸ – ۵۲، ۳۵ – ۵:  خواجه مشهد

 ۶۸ – ۵۳، ۳۶ – ۴۳یو کلی د کندز د ښارگوټي ختیځ کې شته. ۀ نامـۀ په همدغـ
 ځای نوم دی. ۀ مایله لیرې د یو ۷یا  ۶: دا د اخته خانې د کوتل له شماله  ۶۸ – ۹، ۳۶ – ۲۵: خواجه مؤمن

: د غوري د ولسوالۍ په لویدیځ کې د یوې َدرې نوم دی چې په شمال  ۶۸ – ۲۶، ۳۵ – ۵۲:  خواجه پاک زیارت
په غوري کې یو کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۵۵۰او د شیخ علي هزاره گانو  بـېـږيختیځ کې په دهانه کې ډو

 شیر سویل ته واقع دی. ۀ خواجه او چشمـۀ زیارت د چشمـ
ه برخه ده. دا ښارگوټی د دیني مرکز په توگه خپل اهمیت : دا د خان آباد ختیځ ۶۹ – ۶، ۳۶ – ۸:  خواجه پالک

 لري. 
کوتل نوم دی چې د راغ ۀ مایله لیرې د یو ۳۰دا د فیض آباد شمال ختیځ ته  : ۷۰ – ۵۰، ۳۷ – ۱۸:  خواجه پرواز

ـې د سرحد ئد درې د پورتنۍ برخې له پای څخه د شیوه د درې د پای تر پورتنۍ برخې پورې ځي او په منځ کې 
ـې په الندې ډول شرحه ئکرښه ده. همدا شان دا کوتل د خیر آباد شمال ته د یفتل یا هفتِل باال پر الره راځي. سړک 

 سوی دی :
ټکي پورې خـېـږي چې په دوه وو برخو سره جال کـېـږي، او ۀ مایل په واټن تر هغـۀ له سینده تـېـرېـږي او بیا د یو

ه د دنگې څوکې له مخې چې د دواړو په منځ کې راځي پورته خـېـږي، کیڼ الس ته په ننوتلو د سړک یوه څانگ
شخ ځوړي د ۀ مایله پورې په آسانه پورته ځي ورپسې د نیم مایل په واټن پر یوۀ سړک په لومړي سر کې تر یو

واز . له خوړ څخه یوه وړه ویاله کښته د َدرې پر لور بهـېـږي. د خواجه پرته ورخـېـږي سر کوتلد خواجه پرواز 
په یوې مشهودې ډبرینې غر څوکې باندې واقع دی. له کوتله کښته لیرې مایل په واټن ۀ زیارت له کوتل څخه د یو

ـې ښي الس کې ښکاري نرم او آسانه دی ۀ ئد څوکې له ډډې چې درۀ د غر ډېـرلږ  له ثلثمایل ۀ کـېـدل د یو
ـې د خواجه ئیڼه خوا کې چې یوه وړه ویاله ورپسې د دوه وو مایلو په اوږدو تر یوې وړوکې درې پورې په ک

مایل او د ۀ پرواز له څوکې رابهیږي الره ستوغـېـږي. بیا د نیم په اوږدو پورته بلې غرنۍ څوکې ته ځي او بیا د یو
ویالې پر لور  ـېئرې د لود د «شیوه خورد»ږي او د ـېـالره په کښته کـېـدلو کې په نرمۍ آسان ،په واټن ثلثمایل د 

 ځي. 
ولسوالۍ له « آبۀ چا»دا د هغو غرونو نوم دی چې ُرستاق او چایاب  : ۶۹ – ۵۲،  ۳۷ – ۳:  خواجه سرخ

دې دوه ېــږدا غرونه د ُرستاق د سویل په ن تـېـرېـږيبدخشانه جال کوي. د سمتي د جالې سړک له همدغو غرونو 
 مایلۍ کې دي. 

۶۹ – ۱۷، ۳۵ -۵۱: وگورئ : َمـسـَـن :  خواجه تولیا ـ 
مایله پورته گاوي/  ۳: د اندراب په دره کې له دوشي څخه  ۶۸ – ۴۲، ۳۵ – ۳۲« : ژ –زاهد » خواجه زاید

یادېـږي ۀ کې چې خوړ هم په همدې نامـۀ خوړ په خولـۀ کورنیو یو کلی دی. دا کلی د یو ۶۰وي هزاره گانو د ــَــگ
 ته ځي.  «رچهار دَ »پروت دی او یو سړک ورڅخه د سبزک د کوتل له الرې 

ً د کلي مخالف لوري ته یو پُل و زاږو لرگو جوړ شوی دی خو گومان ډېـردی. دا پُل له  هم په اندراب کې تقریبا
 کـېـږي چې اوښان ورباندې تـېـرېدالی شي. 
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 5تر 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
 

 ز کال کې د افغان سرحداتو د تحدید د کمیسیون اوښان له همدې الرې د َسـوَزک له سره په سختۍ الړل. ۱۸۸۶په 
: دا د اندراب په َدرې کې له بنو دوه مایله الندې یوه وړوکي کال یا بومي  ۶۹ – ۱۴،  ۳۵ – ۳۷:  اِن کیابانخیاب

 دی.  ځایپوځي استحکام
: دوی له منگولیایي نژاده کوچیان دي چې په دوبي کې پامیرونو ته راځي. د هغوی عمومي دنده د کورنیو قرغز 

 څارویو روزل او پالل دي. 
مسلمانان دي. د قرغیزیانو څلور بنسټیزې قومي څانگې دا دي :  وی روسي اتباع دي او په مذهب ُسنيد داکثریت 

 نیامان، تــَـیت، کاره تــَـیـت او قــَـیسق. 
 : دا د اندراب په َدرې کې د بنو لویدیځ ته یو مایل ۶۹ – ۱۳، ۳۵ – ۳۷ قشنه آباد :کشن آباد :  کشان آباد:

کورنۍ په کې  ۷۰منځغري کې پروت دی او د تاجیکانو ۀ یوۀ نامـۀ دی چې په همدغـکلي نوم ۀ د یو وړاندې
د نهر په دواړو  دَرې ورننوځي. ردا َدره په شمال کې په ډوبیدلو له بنو څلور مایله کښته د اندراب پاستوگنې دي. 

منځغري د تشې له منځه ۀ ي، د همدغـسغاړو کې کرهڼه شوې او د منځغري په لوړو ځایونو کې بڼونه لیدل کـېـدای 
ي. د کشن آباد تر غاښي پورې یو سړک د سترالسه کـېـدای ورڅخه د هندوکش واوره  هم وگورو نوسرسري  که

 سر درې تر کوتل پورې تللی دی. 
 د سویل لویدیځ په پینځه مایلۍ کېفیټه. د بغالن  ۱۹۰۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۴۳، ۳۶ – ۱۰:  «قاري»قشالق قاضي 

په کورنۍ په کې استوگنه لري. دا ځای د ولسوالۍ د حاکم استوگنځی وو.  ۹۳چې د غلزیانو  کلي نوم دیۀ د یو
 . ۀـېـدز کال والي د بغالن په ښارگوټي کې اوسـ۱۹۷۰
 ډېر لوی کلي نوم دی. دا کلیۀ : د فیض آباد او کندز تر منځ د سړک په اوږدو کې د یو ۷۰ – ۶، ۳۶ – ۴۸: کشم 
پخوا د میرانو پر مهال د یوې کشم دا َدره په کوکچه کې ډوبـېـږي. یوې َدرې کې پروت دی؛ ۀ نامـۀ مدغـپه ه

ولسوالۍ مرکز وو چې مشـَـد، تِشخان، َورسچ او قوالغ په کې راتلل. ویل کـېـږي چې دا د بدخشان تر ټولو توده 
ـې دانه باب او میوې دي او ئدي چې حاصالت  ۀسیمه ده. ورسچ، کشم او مشد درېواړه په یوې تنگې درې کې پراتـ

کوره ویل شوي  ۲۰۰۰ـې چې موږ ته راکړل شوی ئ شـمـېـرپه کې په کثرت موندل کـېـږي. په دره کې د کورونو 
  دی او باید لږ وي.ۀ نـ ډېـردومره  شـمـېـردي، خو څرگنده ده چې دا 

وزي گمبز څخه تر بروغیل پورې د تللي سړک په اوږدو : له ب ۷۳ – ۵۴،  ۳۷ – ۲: وگورئ : گــَــشتاو :  ِگشتاو
 وړوکي کلي نوم دی. ۀ کې د یو

مایله  ۶قشالق نوم دی چې د کندز له شماله ۀ : د خان آباد د سیند پرغاړه د یو ۶۸ – ۵۰، ۳۶ – ۵۰:  قزل بوره
 لیرې دی. 

د کوکچې د سیند په ښۍ غاړه کې د کوکچې یوه څانگه ده. دا دره د قزل َدرې  : ۶۹ – ۵۷،  ۳۶ – ۵۹:  قزل دره
له کوکچې سره یو ځای کـېـږي. دا تنگه ناوه دومره  نـېـږدېته « اتین جلو»له کوتله راکښته شوې او اتن جالب 

باده تر ُرستاقه شي تالی. له فیض آۀ ځای کې چې کوِن گاو نومـېـږي دوه تنه څنگ پر څنگ نـۀ تنگه ده چې په یو
 شخ او ستوغ دی.  ډېـرسړک د همدې درې له سره تیر شوی دی. کوتل 

 .کلي نوم دیۀ مایلۍ کې د یو ۱۵د حضرت امام د لویدیځ په :  ۶۸ – ۳۶، ۳۷ – ۱۱ : شیرخان بندر:  قزل قلعه
 –غاښي نوم دی چې د کابل ۀ د یو نـېـږدې: دا د نهرین په دره کې حسنتال ته  ۶۸ – ۵۶،  ۳۶ – ۸:  قزل کوچه

یو کلی د کندز د ۀ نامـۀ مایلۍ کې واقع دی. په همدغـ ۱۳خان آباد سړک ورڅخه تـېـږي. دا د بغالن د ختیځ په 
 شمال ختیځ

 کې واقع دی.  ۶۹ – ۲۱، او  ۳۶ – ۵۸مایلۍ کې په  ۳۰په  
لوی نهر پر غاړه چې د اکسوس په ۀ : دا په درواز کې د یوې کال نوم دی چې د یو ۷۰ – ۴۹،  ۳۸ – ۲۷: کوف 

ۀ ې ځای په چم گاونډ کې یوه هډ ایره ده او د هغې ختیځ ته د سِر ِده په نامـد دکیڼې غاړې کې ډوبـېـږي واقع دی. 
 یو لوی کلی دی. 

کلي نوم ۀ لوري کې، په دوشي کې د یو : د چقمق شیخ مخالف۶۸ -( ۴۰ – ۴۷، ) ۳۵ –( ۳۶ – ۳۹):  کوه بازی
دا پرښې تر لږ و ډېـر کچې ماتې شوې دي نو ۀ د درې د شمال غرونه دنگ او ډېـر ډبرین دي. د غردی، د اندراب 
فیټو پورې لوړېـږي. تقریباً  ۱۵۰۰ختل شوني دي خو په سختۍ. دا غرنۍ غونډۍ لږ تر لږه تر ته ۀ له دې کبله غر

غو غرنیو غونډیو له ډدو تـېـرېـږي. داسې ښکاري د دکې له لیرې ښکاري چې یو سړک  کلي په نږدوۀ د همدغـ
هماغه ځایه الره د دوشي له ور ختل مو بابَري قول ته رسوي او  ته چې دا دې د کوه بازي کوتل وي. شمالي ډډې

 ته تللې ده. کلیو
غلزي کورنۍ په کې  ۶۰کلي نوم دی چې ۀ : په لویدیځ بغالن کې د یو ۶۸ – ۴۱، ۳۶ – ۱۱:  کوه چنار : کوکچنار

 استوگنې دي. 
 

 بیانور 
 ...: وگورئ : مخاو کوه مخاو
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