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1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

کوتل نوم دی چې د هندوکش د څوکې په پورې ۀ فیټه. دا د یو ۵۴۵۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۴۴، ۳۶ – ۴۴:  لته بند
غاړه کې واقع دی او د بدخشان او قطغن تر منځ د پولې کرښه جوړوي. له لویدیځ لورې د لته بند کوتل ته ختل د 

هم لري خو که د ۀ انه ځای دی او پریمانه اوبـلته بند له کلي پـېـلـېـږي او همدلته د لښکر د کمپ وهلو لپاره پریم
 – ۳۹، ۳۶ – ۴۵مایلۍ واټن کې واقع دی ) ۱۵ـې کار وشي. د لته بند کلی د تالقانو د ختیځ په ئزیرمه کولو لپاره 

(. پر کوتل باندې تللی سړک کنډو کپر او نا همواره دی او ښۍ خوا ته کوږ سوی دی او د نیم مایل لپاره یو په ۶۹
 ۲۵۰ې ځوړی لري له دې سرځوړي وروسته سړک ال نور هم بده بڼه اخلي او څوکې ته له رسیدلو تقریباً شپږو ک

کې چړایي هم په ځینو ځایونو کې سته او  ۳په  ۱حالت کې ده. دلته د ۀ یارډه مخکې ټوله غځـېـدلې الره په همدغـ
هم سته او دا ویره سته چې که باروړونکي یارډو په اوږدوالي  ۲۵ځای کې خو یوه لویه لوڅه پرښه د ۀ ان په یو

ډډې په پلوسي )د ۀ ـې سته. دلته چاودنه او ُسُرنگ په کار دی. د غرئڅاروي ورباندې تیر شي نو د ښوییدلو ویره 
د سر په تاج کې ډېـر ۀ څوکه رارسـېـږي؛ کوتل د غرۀ مایل په واټن د غرۀ کیکر ونه( لرگیو ډکې دي. د یو

ي چې پر دغه الره سیمه ییز اوښان تـېـرېـږي. دا کوتل د باروړونکو وړوکو آسونو لپاره تنگـېـږي. ویل کـېـږ
مناسب دی. د کوتل پورې غاړه یو مرتفع ځای دی چې کرار کرار ختیځ لور ته ټـېـټـېـږي. سړک د متموجې یا څپه 

کې ستوغوالی  ۶په  ۱پورې د  یارډو ۳۰۰ـې تر ئوالې ځمکې پر مخ مار پیچ ډول اخلي او کښته کـېـدل یا اوترایي 
په کینه غاړه ۀ اوغان َدره راځي او سړک د غرۀ لري. د سړک په کیڼه غاړه کې د اوبو یو چینه سته. اوس نو د قلعـ

 کې پر مخ درومي. ټول یاد شوی واټن د لته بند له کلي وروسته اخیستل سوی دی. 
 ۶۸ – ۵۷، ۳۶ – ۱۴:  تاجک:  لوله تپه
کلي نوم دی، دا کلی له پلخمري تر جر ۀ : د بغالن په سیمې کې د یو ۶۸ – ۵۷، ۳۶ – ۱۴ : تاجک:  لوله تپه

د گډو  پورې د تللي سړک په اوږدو کې دی. دا کلی د سړک په کیڼې غاړې کې واقع دی او د تاجیکانو او غلزیو
نو کلی راځي چې د کورونه په کې استوگن دی. نـېـږدې یو مایل شمال لور ته د تاجیکا ۶۰نـېـږدې  قومونو

بیا هم کهنه قلعه راځي چې د یادو گډو  ـېئکورنه په کې استوگن دي، او څه دباندې یو مایل وړاندې  ۲۵تاجیکانو 
 مایلۍ واټن کې موقعیت لري. ۱۲کورنه په کې دېره دی. جر د لوله تپې د شمال ختیځ په  ۲۵قومونو 

 یو سړک په نهرین کې برکي ته تللی دی.څخه هم یادېـږي( ۀ امام الدین مینگ باشي په نامـ د له لوله تپې )چې
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منځغري نوم دی چې له ختیځ هندوکش څخه د خوره بهورت د کوتل د ۀ : دا د یو ۷۳ – ۵۳، ۳۷ – ۱:  لــُپ َسـک
مایله کښته یو ځای  ۹گمبز څخه  بوزای له ختیځ له خوا را پورته کــېـږي او بیکره ته نـېـږدې له آِب واخان سره

 کــېـږي. 
 دغه منځغري ته له خوره بهورت کوتل څخه یوه الره راغلې ده.

 مایلۍ کې بهـېـږي.  ۳۰یادېـږي د سرحِد واخان د ختیځ په ۀ یو نهر هم چې د لپ سک په نامـ
 - ۷۱ – ۲۴، ۳۶ – ۱۳:  مچ کوتل: وگورئ :  آن مچ 

ه تر کفیټه: دا په ختیځ کې یو سخت کوتل دی چې له زیبا ۱۷۰۱۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۲۴، ۳۶ – ۱۳ : مچ کوتل
چتراله الره پرې تللې ده. د جون له میاشتې تر اکتوبر پورې د پلي تگ لپاره پرانیستی وي خو ان د بې بارو 

 دي.ۀ څارویو د تگ لپاره عملي نـ

 - کلي نوم دی چې له ۀ ې د سړک تر منځ د یوپور «یا آسیچ»: له بَـرک څخه تر  ۷۱ – ۷، ۳۷ – ۴ : مدرسه
 څخه لس مایله لیرې دی.  «یا آسیچ»

کلي نوم ۀ له سنگ لیچ څخه کران و منجان پورې د تللي سړک پر غاړه د یو : ۷۰ – ۵۸،  ۳۶ – ۳ : مــَــغ نــَــول
 مایلي واټن کې دی.  ۱۵دی. دا کلی د کران و مجنان د ختیځ په 

کې( ۱۹۷۰په  1ېسیکلي نوم دی چې له درواز )نۀ : د پنج د سیند پر غاړې د یو ۷۰ – ۴۱، ۳۸ – ۲۴ : ماه نــَـو
 څخه لس مایله د سیند په اوږدو کې دی. 

نوم دی چې د َورَسج له سویل لویدیځ څخه لس مایله لیرې ۀ غرۀ : دا د یو ۶۹ – ۵۸، ۳۶ – ۷ مخاو :ۀ : کو مخاو
 دی. 

منځغري یوه څانگه ده، دا منځغری په خپله د کاوشان د کوتل د شمال ۀ : دا د یو ۶۸ – ۵۲،  ۳۵ – ۲۱:  َملخان
 لور ته غځـېـدلی دی چې له گورسوخته څخه دوه نیم مایله کښته د لویدیځ له لوري ورسره یو ځای کـېـږي. 

ي سره د دو آو منځغري څانگه ده چې د ولیان له منځغرۀ : دا د یو ۶۸ – ۵۲، ۳۵ – ۳۰: ولیان :  َملخان ولیان
 د کلي له ختیځ څخه پورته یو ځای کـېـږي. « دو آب»

 د کوتل له پاسه د کاوشان منځغري سره نښلوي.« آمنگ»یوه الره دا منځغری او د 
تاجیک کورنۍ په کې استوگنې  ۳۰کلي نوم دی چې ۀ : دا په اندراب کې د یو ۶۹ – ۲۴، ۳۵ – ۳۳:  مامک نمک

 دي.
 کلي نوم دی. ۀ : د کوکچې د سیند پر غاړه د یو ۶۹ – ۳۶،  ۳۶ – ۵۹: مامي 

کوتل نوم ۀ فیټه. د منځني یا مرکزي هندوکش د یو ۱۵۳۰۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۱۱، ۳۶ – ۴:  منډل:  مندل کوتل
ورُدج څخه د نورستان د باشگــُـل تر درې پورې الره لري.  دی چې د دوفرین له جهیل څخه د سنگلیچ د څانگې

 ه سوداگر چې په خرونو باندې بارونه وړي له دې الرې کار اخلي. ویل کـېـږي هغ
پورې خالص وي خو له دې سره سره هم د څاوریو لپاره  ۱۵د اکتوبر د میاشتې  ۱۵دا کوتل د جون د میاشتې له 

 ي. سه سخته ده چې ورباندې تیر ډېـر
فیټه. له نهرین څخه د اندارب تر درې پورې د  ۷۴۰۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۱۸، ۳۵ – ۴۷: مــَـرغ :  َمـرغ کوتل

سړک ورڅخه په تقاطع تـېـږېـږي. د شمال له  دخان آبا - باروړونکو اوښانو لپاره یو عملي کوتل دی او د کابل
 لوري د زرد اسپان منځغری ورته را رسیدلی دی او بیا سویل لورته د َمرغـه درې ته ورکوز شوی دی. د مرغه

دره یوه اوږده مستقیمه دره ده چې څو وړوکي وړوکي کلي په کې سته او د کیالس درې ته الره ورکوي چې هغه 
 صالح کې د اندراب له درې سره یو ځای کــېـږي. ۀ په خپل وار په دِ 

 نوم دی. ۀ غرۀ : د نهرین د شمال په پینځه مایلي واټن کې د یو ۶۹ – ۶،  ۳۶ – ۷ : مار خانه
: د لنگر او سرحد تر منځ د کمپ وهلو یوه سیمه ده چې له  ۱۱۰۵۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۳۶، ۳۷ – ۰۰ :مارپیت 

د دواړو . واقع ده د واخان د سیند په ښۍ غاړه کې واخان سره د درې د منځغري د یوی ځای کــېـدلو په ټکي کې
یادو شویو ځایونو تر منځ کوزنی سړک ځکه د سپتمبر په میاشت کې د استفادې وړ دی چې د کال دغه مهال د 

مې نیولو د دنیم مایلۍ واټن کې واقع دی چې  ۱۴واخان د سیند د اوبو سطحه ټیټه وي. مارپیت د لنگرد لویدیځ په 
لري. د درې له منځغري څخه پورې غاړه ۀ ځایونه نـتوکي پریمانه لري خو څړ  –ځای جوړوي. سون ۀ لپاره ښـ

 ـې تر مال پورې ژورې دي. ئڅوک اوښتای سي خو اوبه 
دا څانگواله منځغری دی چې د ُمرغ د کوتل د شمال  : ۶۹ – ۱۷، ۳۵ – ۵۱:  خواجه اولیا:  خواجه تولیا: ماسان

مایلۍ کې د زرد اسپان د لویدیځ له منځغري سره یو ځای کــېـږي. او له دې ځایه د ماسان کوتل ته د شپږو  ۲په 
ـې خنجانو ته ئـې اندراب ته او بله ئ. ویل کـېـږي چې ورپسې دوه نورې الرې دي: یوه دهمایله په واټن الره تللې 

 لې ده. کوتل ته نـېـږدې د اوبو یوه چینه هم سته او د غرونو ډډو کې پریمانه لرگي سته. تل
کلي نوم دی چې له فیض آباده تر خان آباده د تللي سړک ۀ : د کشم په درې کې د یو ۷۰ – ۶، ۳۶ – ۴۶ مشهد :

ې کلي استوگن وگړي د دکورونه دي او له خټو جوړه یوه کال هم لري.  ۱۵۰په اوږدو کې واقع دی. دې کلي کې 

                                                           
1
 - Neysay 
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ز ۱۹۰۹ي دي. په ـې بلوڅان دي او په فارسي ژبې خبرې کوي. دوی وایي چې له بلوڅستان څخه دلته راغلئی ډېـر
د سیند له پاسه یو پُل وی َرمې په دوبي کې شیوې ته ځي. د د. ېاسپې درلودل ۱۰۰۰پسونه،  ۱۹۰۰۰کال کې دوی 

 تـېـر سوی دی. 
 کې واقع دی.  ۶۹ – ۵۴، ۳۶ – ۵۵د مشهد سیند په 

مایله  ۳۰کلي نوم دی چې د درواز له ختیځ څخه ۀ : د پنج د سیند پر غاړه د یو ۷۱ – ۲، ۳۸ – ۲۵:  مای مای
 لـېـرې دی. 

 کلي نوم دی. ۀ : د پنج د سیند پر غاړه د رواز د سویل په شل مایلۍ واټن کې د یو ۷۰ – ۳۳، ۳۸ – ۱۴:  مې میک
ۀ چې کرهڼه هم لري، دا کلی د یووړکي کلي نوم دی ۀ : دا د اندراب په درې کې د یو ۶۹ – ۵، ۳۵ – ۳۷:  میخک

له یوچ د  یادېـږي،ۀ خوړ پر غاړه پروت دی چې د خوړ بستر په کاڼو ډبرو ډک دی او خوړ هم د میخک په نامـ
کورنۍ اوسـېـږي. د خوړ په کیڼې غاړې کې  ۲۰دې کلي کې د تاجیکانو  لیرې مایل او د مایل د ثلث په اندازېۀ یو

ځایه الندې یو ۀ . څو سوه یارده الندې دا خوړ اساسي درې کې ځغلي او له همدغـیو ځای دی چې حق العبور اخلي
څخه اوړي؛ او بیا د سیند په ۀ د مکهک له خوړه او له پـلـ پُـل دی. د ُکش درې )یا بُز درې( سړک تر نهرین پورې

کاڼو پر څرۍ یا اتصال جوړ شوی چې د ټینگو  څخه دا پُل د لرگیو له کـُـندو او خڅوزو لرگیو ښۍ غاړه کې ځي.
 ۳۰باندې ناستې دي. د پله اوږدوالی څلور فیټه دی. څرۍ ډېرې غټې دي او د سیند د غاړې په اوږدو کې ان تر 
 فیټو پورې د پله پر څنډو د اوبو د بهیر په ډډو کې پرتې دي، له دې کبله دا ساده کار دی چې پُل پراخ کړل شي. 

 - ۷۰ – ۳۳، ۳۸ – ۱۴:  مي میک 
کې  ۶۹ – ۵۵،  ۳۶ – ۱۴یو بل کلی په : ۀ نامـۀ په همدغـ:  ۷۰ – ۵۱، ۳۵ – ۵۱: وگورئ :منجان :  ِده میان

 . واقع دی
کلي نوم دی چې د کندز د سیند پر ښۍ غاړه ۀ : د غوري په ولسوالۍ کې د یو ۶۸ – ۳۸، ۳۶ – ۳:  میان صاحب

 کورنۍ استوگنه لري.  ۴۰۰پینځه مایله لـېـرې واقع دی. په دې کلي کې د غلزیو  څخهله شمال غوري ۀ قلعـ داو 
فیټه. دا له وړوکي پامیر څخه د پامیر په  ۱۶۰۰۰: لوړوالی :  ۷۴ – ۴۳، ۳۷ – ۱۶:  ان یول : دوان یوليمهم

 ته وخـېـږي. یو ډېـر سخت کوتل دی. یابو گان کوالی شي هل تغدمباش کې د سِر قول د غرونو د لړۍ له پاسه
 ۷۱ – ۶،  ۳۶ – ۹: وگورئ : ُمنجان : مینجان 
 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو ۱۵: د بختینگان د شمال په ۷۰ – ۱۱،  ۳۶ – ۲۸:  میر کان

 - ۷۰ – ۱۱،  ۳۶ – ۲۸: وگورئ : میرکان :  میروکان 
  ۶۹ – ۱۹، ۳۵ – ۳۱کـُچ : : وگورئ: میروا 

د میرزا مراد دښته یوه شنه له بوټو ډکه دښته ده چې په واخان کې  :۷۳ -( ۵۳ – ۵۶، ) ۳۷( ۲ – ۳) : میرزا مراد
 . همایله کښته د ۷واقع او درې مایله اوږدوالی او یو مایل پلن والی لري او له بزي گمبز څخه 

 دی کلي نومۀ د شیوې د سیند پر غاړې د یو:  ۷۰ – ۵۰، ۳۷ – ۲۴ میرزا شاه :ۀ : وگورئ : قلعـ میرزا شاه قلعه
 - ۷۲ – ۲۴،  ۳۶ – ۵۸: وگورئ : مزگر :  مسگر 

 - ۷۰ – ۵۱، ۳۵ – ۵۱: وگورئ : میان ِده :  میان ِده 
: په واخان کې د یوې منفردې غونډې پر سر د یوې کال نوم دی چې څوک  ۷۲ – ۲۴، ۳۶ – ۵۸:  مسگر:  مزگر

مایله الندې واقع ده. خلک دلته  ۹فیټه دی او له قلعه پنجه څخه  ۳۰۰یا  ۲۰۰ـې ئاوسـېـږي چې لوړوالی ۀ په کې نـ
د پنجه د  نـېـږدې ې تهراوړي. دې کل هخپل څاروي د څړ لپاره په دې دښتې کې چې د کال په الندنۍ لمنه کې پرته د

 مایل څخه ډېر دی خو پورې غاړه ورڅخه په پښو اوښتالی سئ. ۀ سیند ارتوالی له یو
 خوړ د اوچیلي تر کوتله ځغليکې د مزگر په مخالف لوري 

 - کلي نوم ۀ : د ینگي کال او خواجه غار تر منځ د تللي سړک پر غاړه د یو ۶۹ – ۳۱، ۳۷ – ۱۹:  مغل قشالق
 دی. 

 ۶۸ – ۵۱، ۳۵ – ۴۰:  : کوني گاو: وگورئ  مورچه
: د ټول بدخشان په وروستۍ سویلي څنډه کې د یوې ولسوالۍ نوم  ۷۱ – ۶، ۳۶ – ۹: وگورئ مینجان :  ُمنجان

 هجوړوي چې له مرکزي هندوکشه د پیچ د درې له لویدیځ ډډهد کوکچې د سیند لوړه  رې لوړه برخهد د ؛دی
د تگه یا میان شهر د سیندونو د یو ځای کـېـدنی ټکی دی؛ تر دې َدرې الندې  ولهپسرچینه اخلي. د منجان شمالي 

د منجانو او  اوکلی ناو نومـېـږي  دی چې د منجانو وروستی ـېئ ي. په سویلي څنډه کېېــږیادۀ سیمه د ُکران په نامـ
ۀ ِوران د سیندونو د یو ځای کـېـدنې په منځټکي کې واقع دی. تر دې کلي پورته سیند )منجان( د گـَـبـَـَرک په نامــ

ً د ۀ یادېـږي او د منجانو په ولسوالۍ کې نـ شاملـېـږي. منجان د زیباک د حاکم تر ادارې الندې دی او بیا مستقیما
ۀ او دا ښار د شهِر منجان په نامـچې په شهران کې اوسـېـږي )دی تر ادارې الندې  ـب حاکمئمنجانو او ُکرانو د نا

یادوي په بل عبارت ځانته خپله ژبه لري خو دوی ۀ ې سیمې خلک خپله ژبه د ُمنجي د ژبې په نامـد دهم یادېـږي(. 
خان پیروان دي. دا دره مریدان دي، یعنی د آغا  اووالیان مَ  ټول دا خلک ټول په فارسي ژبې خبرې کوالی سي.

پاتې کــېـږي. ۀ ده، دلته واوره ورېـږي خو تر ډېـره نــ ۀــې چندانې یبره وره یا حاصلناکه نئډېـره پراخه ده، خاوره 
ـې غنم، وربشې او یو ډول بوس دي، او له دې چې دا سیمه په لوړه ارتفاع کې ده دوی تر ئمحصوالت  کرنــېـز
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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
 

ې ځای د دـې دنگ، لوڅ او ختل ورته سخت دي. ئته کوي. گرد چاپیره غرونه پورۀ مني پورې خپل حاصل نـ
 ځپلوـې د فلک ئدي. کلي ۀ ـې چندانې د کار نـئ، پسونه او وزې ساتي. څړ ځایونه ۀخلک څو واړه واړه اسونه، خر

  : ې کلیو لیست له وگړو سره لیکل شوی دید دخوار او بیچاره وړوکو کوډلیو یوه مجموعه ده. الندې 
 

 شـمـېـرد کورنو  کلي شـمـېـرد کورنو  کلي

 ۱۵ کلیه شاه  َمغـنـَوال

 ۲۰ پنام یا پناه  میان شهر

 ۴۰ ایغدک ۵۰ تولي یا تیلي

 ۵۰ میان ِده ۱۵ ویلو

  َسر ُجنجال ۱۵ ِده آمبي

 ۳۰ شهي پري ۱۰۰ شهران

 ۵۰ غاز/ غز ۴ ناو

 
 ـې نومونه ديئکالگانې دي او دا  ۱۲دلته 

 کورنۍ؛ له کوتِل سنگ لیچ څخه د سیند پر غاړه ۲۰میان شهر،  قلعه ۱

 کورنیو پورې ۱۰۰تر  ۸۰شهِرمنجان،  ۲

 کورنۍ، شهِر منجان ته نـېـږدې دی ۱۵« دو آب»دو آو  ۳

 کورنۍ، له دو آو څخه څو مایله پورته دی ۱۵ویلو،  ۴

 کورنۍ ۵۰غاز،  ۵

 ژ( –لیکل شوی دی ي پري کورنۍ )نوټ : پورته شه ۱۶شوی پري،  ۶

مایله پورته د سیند په اوږدو کې )نوټ: پورته ویلو لیکل شوی  ۵کورنۍ، له شوی پري څخه  ۱۵وایــو  ۷
 ژ( –دی 

 کورنۍ ۵۰میان ِده،  ۸

 ژ( –کورنۍ )نوټ : پورته ایغدک ویل شوی دی  ۲۰یخدک :  ۹

 کورنۍ ۲۰پــَــنوم  ۱۰

 ( له کلیو څخه په لنډ واټن کې دی۱۱، ۱۰ ،۹، ۸گلبکوف، تقریباً تش شوی دی )د  ۱۱

 کورنۍ ۴۰تالي، یا تلي  ۱۲

 
 ـې راپیلووئالندني کوتلونه له دې درې څخه راوتلي دي چې له سویلي څخه  

 کمه )کمربیده د نورستان د پریسن َدرې ته ځي( ۱

 کتوار )سن رپده( د نورستان د کتي درې ته ځي ۲

 ته ځيکلیم د نورستان د کاالم درې  ۳

 گومبرک یا رام گل د نورستان د رام گل درې ته ځي ۴

: له دې چې د پنجشیر له الرې کابل ته لنډه او آسانه الر لري نو له همدې الرې خلک د منجانو له انجمن  ۵
 مرکزه تر کابله په شپږو ورځو کې رســېـږي. 

 پیو : له دې ځایه سړک فرخار، تالقانو او خان آباد ته ځي ۶

 ولف :د نورستان تر اپسای پورې تللی سړک آسانه دی ۷

 
ۀ ـې په همدغـئ: تقریباً هر کوتل چې منجانو ته الر ورکوي سیمه ییز وگړي  ۷۱ – ۶،  ۳۰ – ۹ : منجان کوتل

 یادوي.ۀ نامـ
تر  کوتل دی چې له ختیځه کې ورته نغوته یا اشاره کـېـږي همدغهکوتل چې هیشمه په نقشو او راپورونو ۀ هغـ

له شماله د کوکچې د سیند د دوه وو اساسي څانگو د واقع اوسنگلیچ پورې د هندوکش د یوې دنگې څوکې په ډډه کې 
 . تللی دیدوه وو َدرو په منځ کې 

وړ وي خو کله چې درنده واوره وورېـږي د باوړونکو  ختلودا کوتل د ټول کال په اوږدو کې په پښو باندې د 
 .یڅارویو لپاره د تگ نه د

ـین )اته کورونه ئکلي نوم دی. منجي پاۀ مایل الندې د یو ۱: د داریم د درې له سره  ۷۰ – ۳۱، ۳۶ – ۵۰:  منجي
کورونه لري( چې د درې په سر  ۱۲لوړ دی او منجي باال )په اندازې ثلث د مایل د د سیند له کیڼې غاړې  لري(

کوتل څخه په ۀ لـېـرې دی. له منجي باال څخه سړک له یوـین څخه د مایل د ربعې په اندازه لوړ ئکې دی له منجي پا
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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
 

ـین په سویل ئدی. د منجي کوتل د منجي پاۀ تقاطع د جرم کال ته تـېـرېـږي خو په ژمي کې د واورو له کبله عملي نـ
 کې واقع دی. 

 ۶۹ – ۱۸،  ۳۵ – ۴۸: ُمرغ :  َمرغ
 ۷۴ – ۴۱تر  ۷۳ – ۵۷، ۳۸ – ۹تر  ۳۷ – ۹: وگورئ : آقسو :  ُمرغاب

 - ۶۹ – ۵۵، ۳۶ – ۱۴او  ۷۰ – ۵۱، ۳۵ – ۵۱: وگورئ : میان ِده :  میان ِده 

 - کلي نوم دیۀ مایله لیرې د یو ۵: د ُکران او ُمنجان له ختیځه  ۷۰ – ۵۷، ۳۶ – ۱:  میان شهر 

 - ۶۹ – ۶،  ۳۶ – ۱: وگورئ : نارین :  نهرین 
 وړوکي کلی نوم دیۀ : د اشکاشم په لویدیځې ډډې کې د یو ۷۱ – ۳۰، ۳۷ – ۴۰: نیجام : نیچام 

 - نوم ۀ غرۀ : د دهانه او چال په ختیځ کې د یو ۶۹ – ۳۹،  ۳۶ – ۳۰نمک آو : ۀ نمک آب: کوۀ : کو نمک آب
کې  ۶۸ – ۵۶، ۳۵ – ۵۱یو کلی په ۀ مایله لیرې د نمک آو په نامـ ۳۲دی. د جبل السرج له سویل لویدیځ څخه 

 واقع دی. 
: په منجانو کې د منجانو او وران )پارون( د سیندونو د یو ځای کیدنې په ټکي کې د  ۷۰ – ۴۶، ۳۵ – ۴۴:  ناو
 وړوکي کلي نوم دی. ۀ یو

کلي نوم دی. دلته د ۀ مایله پورته د یو ۷: د اندراب په درې کې له بنو څخه  ۲۹ – ۲۲،  ۳۵ – ۳۹: نوبهار 
ي ـئـې خلک پشه ئدا دره درې مایله ارتوالی لري او د نوبهار پر ځای تاجیکانو شل کورونه استوگن دي. دلته 

 یادېـږي.ۀ ـې د سنگ بُران په نامـئیادوي؛ ورالندې ځای 
: دا د اندراب په شان یوه تنگه دره ده خو په دې استثناء چې دا دره اساساً  ۶۹ – ۶، ۳۶ – ۱: نرین : نهرین

سړک تللی دی، دا سړک د ُمرغ په کوتل کې له یوه ۀ ب ته ډېـر ښـوزبیک میشتې دره ده. له دې درې څخه اندرا
وزبیکان،  ۷۰۰۰استوگن وگړي لري:  ۸۰۰۰خوړ څخه په تقاطع تـېـرېـږي. ویل کـېـږي چې د نهرین ولسوالي 

 تاجیکان.  ۱۰۰۰
یادېـږي. له  ۀکالن په نامــۀ او دلته دغه ځای د تندور یاساسي منځغری په لومړیو کې له ختیځه راغځـېـدلې د
له دې َدرې اوړي.  او خوړ له منځه تـېـږيۀ د یوۀ له شمالـۀ خوست څخه یوه الر راغلي چې ظاهراً د تندورې د غر
مایله لیرې کـېـږي. په یارم کې دا منځغری له دره زرد  ۱۶ویل کـېـږي چې له همدې الرې، خوست له یارم څخه 

 کــېـږي. اسپان سره چې د مرغ له کوتله راځي، یو ځای 
 ۲۰۰پـېـژندل کـېـږي چې په لومړیو کې ۀ د ُجالغ په نامـ هد شمال پر لور ځغلي، دلته دا درۀ له دارم څخه دا در

 ـې دره د نیم مایل په ارتوالي لوییږي. ئیارډه ارتوالی لري. ورالندې 
دی. د سړک پر دواړو غاړو غرنۍ ۀ الندې سړک که څه سم په کاڼو ډک یو ډبرین سړک دی خو بیا هم بد نـور

ې چټکۍ د ډېـرـې په ۀ ئدي. د سیند اوبـۀ غونډۍ لوړې او په لرگیو ډکې دي خو د پلي ځواک لپاره د السرسۍ نـ
ډېـریو ځایونو کې له سینده د پورې اوښتلو  کاڼو ډبرو او لویو پرښو په منځ کې بهـېـږي، خو په مني کې د سیند په

 ـې له نیم تر دوه وو فیټو پورې راځي. ئسته. د اوبو د منځنۍ کچې ژوروالی ۀ ځای نـ
ځایه وروسته سړک خپله مخه د خواجه ۀ مایلو مزل وروسته رارسـېـږي او له هغـ ۷له « هجران»خواجه ایجران 

تنگی څلور مایله او د مایل د ثلث په اندازې اوږد ۀ جه هجران د غرتنگي ته اړوي. د خواۀ د غر« هجران»ایجران 
چې له خواجه هجرانه پیلـېـږي او د سنگ هیبت له کوتله لږ مخکې پای ته رسـېـږي. دا تنگی په خپلو اوږدو  دی

ې د ډډۀ اوړي. د غرۀ نـ پورتهډو ریا ۱۰۰ـې له ئډول پراخـېـږي خو هاغه لوی پراخوالی ۀ کې کله کله په ښـ
 دي. ۀ السرسي وړ نــ

ۀ د اوبو د بهیر په اوږدو کې څو ځایه باید دیخوا هاخوا واوړئ خو د باروړونکو څارویو لپاره کومه ستونزه نـ
 جوړوي. پوله هوړوکې څوکې ده او د لوی نهرین ختیځۀ په یوۀ پـېـښوي. د سنگ هیبت کوتل د غر

سته. داسې ښکاري چې د خان آباد عام سړک د سیند د بهیر ۀ ـرې په هکله ډېـر معلومات نتر خواجه الل الندې دَ 
 په اوږدو کې روان وي او د تباکان له کوتله تـېـرېـږي.

ویل کـېـږي چې تر تباکان الندې سیند د قزل کــُچه له غرني تنگي څخه تـېـرېـږي او د سرخاب یا د کندز له سیند 
 ای کــېـږي.سره تر جر الندې د قطغن په لومړیو کلیو کې یو ځ

په ښي الس کې له  ـېئ تیرېـږي چې شیندره خوړ څخهدرې له  خان آباد ته یوه بله بدیله الره تللې چې د نهرین
په کافي اندازې شمال ته  او دا سړک د اوښانو لپاره مناسب دیویل کـېـږي مایله الندې راځي.  ۶خواجه هجرانه 

 ځي او د تـَوشاه له کوتله پر جبرداغ درې ورننوځي او بیا خان آباد یا اشکمش ته ځي. 
همدا شان د غوري او بغالن تر منځ یو متقاطع سړک سته. د نهرین کلی چې کوچنی بازار هم لري د یارم د سیند په 

یدیځ لوري راځي او هم له خان آباده له شماله راځي. د سړک له لو« ایبکو»ښۍ غاړه کې واقع دی. دلته د هیبکو 
 نهرین حاکم همدلته ژوند کوي؛ همدلته یو ُرباط هم سته. 

کلي نوم دی او د ۀ په اوږدو کې د یو سمِت باال تر منځ د سړک –: د تاشقرغان  ۷۰ – ۲۸، ۳۷ – ۱۶:  نرستان
 ېـرې دی. مایله لـ ۲ټکي له شمال ختیځه چې سړک له کوکچې اوړي ۀ هغـ

 بل کلی د نو آباد ایمی پهۀ نامـۀ : په راغ کې یو کلی دی. په همدغـ ۷۰ – ۲۸، ۳۷ – ۳۴: وگورئ : راغ :  نوآباد
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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
 

 کې موقعیت لري. ۷۰ – ۳۰، ۳۸ – ۰۰
 : ناو: وگورئ  نو

کوتل نوم دی چې له انجمن څخه د پریان ۀ : په منځني هندوکش کې د یو ۷۰ – ۲،  ۳۵ – ۴۶: بوبک :  ناوک
منځغري ته الر ورکوي، پریان د پنجشیر د درې یوه څانگه ده او ویل کــېـږي چې دا کوتل د اوښانو د تگ لپاره 

 عملي دی. ظاهراً داسې ښکاري چې دا دې هماغه د انجمن کوتل وي. 
 ۷۱ – ۳۰،  ۳۷ – ۴۰: وگورئ : نیچام : نیجام

کورونه د کیله گي  ۸۳۰وی د د: دا د شیخ علي هزاره گانو یوه قومي څانگه ده.  ۶۸ – ۳۸،  ۳۵ – ۳۷:  نیک پی
 دي.  کې کلي ۀنامـۀ په همدغـپه لویدیځ کې 

 ۷۰ – ۴۷، ۳۸ – ۲۶: وگورئ : درواز:  نسې
 

 بیانور 
 : نیکوالسۀ سلسله کو
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