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 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

: د ستر پامیر او د آِب واخان د سیندونو تر  ۷۳ - ۳۶تر  ۷۲ – ۵۰،  ۳۷ –( ۵ – ۲۰):  نیکوالسۀ سلسله کو
ز کال د گډ سرحدي تحدید د کمیسیون له پلوه نومول شوی دی. د ۱۸۹۵منځ نغل یا د اوبو پوله )آب پخشان( د 

لړۍ د ستر پامیر او واخان د سیندونو د یوځای کـېـدنې له ټکي وروسته ختیځواله لوری نیسي او ۀ نیکوالس د غر
فیټو پورې لوړوالی اخلي او  ۱۹۰۰۰تر  ۱۸۰۰۰و غرنیو څوکو په لړیو عروج مومي چې له په چټکۍ سره د څ

مایلو په ارتوالي یوه پراخه  ۲۵دا د ویکتوریا د جهیل سویل لویدیځ ته د  ـمي یخچالونو کې پټوي.ئخپل مخ په دا
راڅرگندوي ان تر دې چې قاعده لري او په خپلو دواړو اړخونو کې له ځانه ډېـرې هوا ځپلې شډلې غرنۍ څوکې 

 نـېـږدېځایه ۀ ې غرنۍ لړۍ مجموعي اوږدوالی تر هغـد دـې له دښتو څخه دلیدلو وړ شي. ئکله کله غرنی تاج 
ې لړۍ په نیمایي لویدیځه ډډه کې کوم د دمایله دی چې په خوارۍ سره د قزل رباط په شمال کې ډوبـېـږي.  ۱۰۰
ندل شوي پـېـژـې څلور ئاو قزل رباط تر منځ په نیمایي ختیځه ډډه کې ته، خو د لنگر سۀ ندل شوی کوتل نـپـېـژ

ـې بندرسکي او اورتبیل کوتلونه دي ئاو له دوې دوه هغه  ته چې ستر او کوچنی پامیرونه سره نښلوي،سکوتلونه 
او تقریباً همواره او خالص خط  ـې کړی دیئکښته کښیوتلي یا لوی تنزل  ۍ کېلړ دې چې له طبیعي اړخه په

رې ځانگړتیا یا مشخصات لري چې په د ددواړو خواوو ته ورنـېـږدې کـېـدل یا رسـېـدل د عام پامیر الرأس دي، 
پوال یا متموج ځمکنی جوړښت لري. دریم کوتل د په ـې پلنې او پراخې او نرم څئشنو رغیاڼو او بوټو پوښلې لمنې 

نو الره لري. دا کوتل ښایي په کال کې د څو میاشتو لپاره د آس سپرو لپاره له سختیو ورام کوتل دی چې د ښکاریا
شو کوالی عملي الر وبولو.  ۀـسره یو ځای د تـېـرېدلو وړ وي خو له لنگر څخه د ویکتوریا تر جهیل پورې الره ن

تــېـرېـدلو وړ وي خو د دروند  ي کله نا کله دسټي کوتل دی چې د ورام د کوتل په شان کـېـدای ـڅلورم کوتل د برگ
ې لړۍ د دافغان سرحد جوړوي.  –وي. د دې لړۍ د ختیځ د ډډې نیمایي د روسو ۀ خالص نــ څارویو لپاره نوبارو

 . یادېـږيۀ واخان یا د واخان د غرنۍ لړۍ په نامـۀ کوۀ افغان نوم سلسلـ
مایله کښته د لسو یا دولسو کورونو وړوکی کلی په آِب  ۸:له سرحد څخه  ۷۳ – ۱۷،  ۳۷ – ۵۸ : مصرۀ نیرس شا

واخان دی. دا ځای په ډېرو کې معروض په یمال یا برف کوچونو دی. دا ځای د سرحد او بابا تنگي تر منځ د 
 فیټو په لوړوالي موقعیت لري.  ۱۱۳۸۰
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ځ هندوکش کې د زیباک او چترال تر منځ یو فیټه. دا په ختی ۱۶۰۵۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۳۴، ۳۶ – ۲۲:  نوکسان
 سخت کوتل دی. 

و پورې بیایي. دا ټول کوتلونه له زیباکه تر ختینزه، نوکسان، اگرم او مچ کوتلون ِده گول د اوبو بهیر د یوه الره
یوه گرام کوتلونه ااو د شپږو میاشتو لپاره یوازې د پلي تگ لپاره په کال کې خالص وي، خو نوکسان او  سخت دي

استثناء لري چې دا کوتلونه د جوالی له میاشتې تر سپتمبر یا اکتوبر پورې غیر بار شوي کچرې هم ورباندې 
کې له نوکسان څخه تــېـروي، له  شـمـېـرد سیمې خلک بار شوي څاروي په لږ  راپور پر بنسټۀ تـېـرېـږي. د یو

یو له دغو کوتلونو څخه  نو دې کبله زموږ په سپکو بارونو سرتـېـري که وغواړي د دو راه کوتل ته الړ سي
 کارولی شي. 

یو بله په لنډ واټن کې واقع دي. د  له ختینزه )خرتیزه(، نوکسان او اگرام د چترال د ارکاري درې ته الرې لري چې
 دې په سویل ختیځ کې د اگرام او اونۍ د کوتلونو تر منځ واقع دی. مچ کوتل وړان

 ۷۱ – ۳۴، ۳۶ – ۲۲: وگورئ : نوکسان :  نوکزن 

 ۷۱ – ۳۴، ۳۶ – ۲۲: وگورئ : نوکسان :  نقسان آن 
فیټه. دا کوتل چترال او یوست  ۱۷۳۵۰: لوړوالی :  ۷۲ – ۵۳،  ۳۶ – ۵۰یوست :  وگورئ :: اوچیلي کوتل

 )اوست( سره نښلوي. 
چې د مشهد دره د  څوکې له ډډې تیر کوتل دیۀ د یوۀ : په بدخشان کې د غر ۷۰ – ۱۰، ۳۶ – ۵۲:  اوگر دره

 تشکان له درې څخه بیلوي. ویل شوي چې دا کوتل ستوغ او شیوه دی. 
مایلۍ  ۱۸خیر آباد، جرم د سویل ختیځ په چې د کلي نوم دی ۀ یود دا :  ۷۱ – ۲،  ۳۶ – ۵۱: تیر گیران :  آقدره

 کې واقع دی. 
 ۷وشي په ولسوالۍ کې د وړوکو کلیو د ډلې نوم دی چې تر دوشي د د:  ۶۸ – ۴۳،  ۳۵ – ۳۵:  اُغري سنگ

 مایله الندې د اندارب په درې کې موقعیت لري. 

 ۷۱ – ۴ ،۳۶ – ۴۹: وگورئ : اُمول :  اَمول: اُمول: اَمَول 

  ۶۹ -( ۲۶ – ۳۸، )۳۷ –( ۱۵ – ۳۵): اوته غي : وگورئ : درقد او ینگي قلعه : اور توغي 

 ۷۰ - ۵۹،  ۳۶ – ۵۷: اُشکان :  : وگورئ اشکان 

 ۷۰ – ۲۷، ۳۶ – ۱۸: وگورئ : اُشنوگان :  اشنوگان 

 اونی : وگورئ : اونی 
: که د اکسوس د  پورې ۷۴ – ۴۰تر  ۶۵ – ۴۰پورې،  ۳۸ – ۳۲تر  ۳۶ – ۴۰ : وگورئ : آمو دریا : اکسوس

 سیند د اوبو پورتني بهیر ته وگورو نو اکسوس درې بنسټیزې سرچینې لري : 
په هندوکش  ـې چې اساسي څانگه دهئـې له وړوکي پامیر څخه سر راپورته کوي، بله ئ: یوه څانگه  آب واخان (۱)

 کې د وخجیر له کوتله راپورته کـېـږي. 
پنجه پورته له آِب واخان ۀ ، چې په ستر پامیر کې د ویکتوریا له جهیله راپورته کـېـږي او له قلعـپامیر سیند د (۲)

 یادېـږي. ۀ ټکي الندې روان سیند د آِب پنجه په نامـۀ سره یو ځای کـېـږي. د یو ځای کـېـدنې له دغـ
، د روس په سیمه کې له کږلیچنو او نا ېـږيڅانگه چې په وړوکي پامیر کې را پورته کـ د اکسو یا ُمرغاب( ۳)

سیده الرو وهلو وروسته له آِب پنجه سره په روشان کې یو ځای کـېـږي. د یو ځای کـېـدنې تر دې ټکي الندې سیند 
مخکې له کار افغان له سرحدي تحدید  –ز کال کې د روسو ۱۸۹۵پیژندل کــېـږي. په ۀ د آمو دریا یا هامون په نامـ

ډېـرې خبرې وشوې چې کومه څانگه دې بنسټیز څانگه وبلل شي. د ویکتوریا د جهیل لویدیځ ته پر دې ټکي 
 سرحدي لیکه اوس د پامیر، آب پنجه او آمو دریا یا اکسوس د سیندونو پر لیکه پر مخ ځي.

 ۱۵۰د اکسوس سیند لږ تر لږه د حضرت امام تر جالې پورې د بـېـړۍ چلولو وړ دی. وړې بـېـړۍ د کارگو تر 
ړو د   لرگین مسافرو پورې لـېـږدوي او د اوبو د بهیر په لوري کې خوځـېـږي او یا او د اوږدو ۸تر  ۶مونډه او له 

دوی تل په روسي  مایله الره وهالی سي. ۳۵یا څمڅو په مرسته خوځـېـږي. که هوا ښه وي نو دوی په ورځ کې 
ـړې چلوونکي یا کیکچیان تورکمنان دي چې په فارسي پټـېـږي. بـې کې غاړو هخوا کې د شپې له پلوه د سیند پ

یارډو په ارتوالي  ۳۰۰مایل په اندازه لوییږي او په نورو ځایونو کې د ۀ پوهـېـږي. اکسوس په ځینو ځایونو کې د یو
 د نیم مایل په پلنوالي د ـېئاو پر غاړو  هوي. دا سیمه د سیند په دواړو غاړو کې په عام په کښته سطحه باندې د

درویو یا نیزارونو دنگ بوټي دي. د سیند پر دواړو غاړو د یو بل مقابل لوري ته د افغانانو او روسانو څارکوټونه 
جاپان د جگړې له  –مایلو پورې لیرې دی. د روس  ۱۲تر  ۸له  څخه ـې له یو بلئیا پوستې دي چې هر څار کوټ 

ساتونکي  ۲۵تر  ۷. په هر افغان څارکوټ کې له پیله د روسي خوا د څارکوټونو ځواک تر ډېر راټیټ شوی دی
 وي. 
کلي نوم دی چې د کندز یا د سرخاب د سیند په ښۍ غاړه ۀ په بغالن کې د یو ۶۸ – ۴۲،  ۳۶ – ۷:  جهانۀ پادشا

 کې واقع دی. دا کلی د بغالن د سویل لویدیځ په لس مایلۍ واټن کې دی او عمدتاً غلزي کورنۍ په کې استوگنې دي. 

 ۷۲ – ۲۸،  ۳۶ – ۵۸: وگورئ : پکوی :  پگوی  
 : د روشان یوه عالقه داري ده چې د اکسوس په کیڼه غاړه کې واقع ده.  ۷۱ – ۱۹،  ۳۷ – ۴۷:  پای خواجه
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 مایله لیرې د  ۱۲: د بدخشان په ختیځ کې له روشان څخه  ۷۱ – ۲۷، ۳۷ – ۵۵: وگورئ : پاج ور :  پاج دره
 کلي نوم دی. ۀ یو

 ۷۱ – ۲۷، ۳۷ – ۵۵: وگورئ : پاج دره  پاجور 

 ۶۸ – ۵۵، ۳۵ – ۳۶: وگورئ : پــُـخ :  پاخ 
پنجه پینځه نیم مایله لـېـرې په واخان کې خندوت ته د تللې الر په اوږدو ۀ : له قلعـ ۷۲ – ۲۸ – ۳۶ – ۵۸:  پکوی

الره ته ځایه د کڅ کوتل له الرې توریخو ۀ کې یو کلی دی چې له خندوت څخه لس نیم مایله لـېـرې دی. له همدغـ
 تللې ده. 

 کوتل څخه یوه الره په تقاطع ۀ چې له دکوتل نوم دی او ویل کـېـږي ۀ دا د یو : ۶۹ – ۲۵،  ۳۶ – ۴:  پالفي
الر ورکوي. دا کوتل د ُسنالب د درې په ختیځ کې واقع  ته الره ده چې له ُسنالب څخه خوست ا هغهتـېـرېـږي او د

 دی. 

 مایلۍ واټن کې د شوراب د سیند پر  ۱۳: د شور آب د سویل په  ۶۹ – ۷، ۳۶ – ۱۸: پلوان تاش :  پالوان تاش
 ي نوم دی.کلۀ غاړه د یو

پامه ۀ ده چې د کو دا د اندراب د کج درې په سویل کې د غرونو یوه کوچنۍ لړۍ:  ۶۹ – ۱۵،  ۳۵ – ۲۸:  پامه
 یادېـږي. ۀ په نامـ

 ۷۴ - ۳۰تر  ۷۲ – ۳۸،  ۳۷ – ۲۶: وگورئ : اکسوس :  پامیر دریا
لنډیز دی چې د سر ټي. هولدیچ له : الندې د هغو معلوماتو د شرحې  ۷۵تر  ۷۲، ۳۷ – ۲۶تر  ۳۶ – ۵۸: پامیر 

 له مخې اخیستل شوی دی :« پامیر د سرحد د تحدید د کمیسیون د خبرو اترو د راپور» شرحې څخه د 
 او د ما قبل التأریخپامیرونه د دنگو سرد رو یوه مجموعه ده چې د مرکزي غرونو له سیستم سره محلقې شوې 

ـې غرونه متدرجاً ئجریاناتو په مرسته یخچالي تعامالتو د باد او هوا )چې ال تر اوسه دوام لري( د ساده 
مهاله ډکې کړي دي چې د یخچالونو له پوښلو خط الرأسونو سره په ۀ ـې تر هغـئودلي یا موښلي او درې ښکیښک

  .کړې ديتناوب کې پلنې او نسبتاً هموارې دښتې جوړې 
دښتې نه ول؛  هـېـڅـکلهیو خوقندي تورکي لغت دی چې د " دښتې" په معنی ده. خو پامیرونه  د پامیر لغت

ژ( د ښکار لپاره هرې خوا ته ځي او د  –په ژمیو کې د ښکروالو غرڅو )د مارکوپولو غرڅه  قیرغیزي ښکاریان
 ښ خوشحاله اوسـېـږي. ـې ځغلوي؛ او په دوبي کې د قیرغیزي شپنو په کـېـږدیو کې خوئخپلو سپیو په مرسته 

راپورته کوي چې له شماله د سویل پر لور ځغلي او د  څخه پامیرونه خپل سرونه د لوړو غرونو له هغې لړۍ
دغه نوم اوس د سِر قول د والیت  وو.« 1ورست  »غې لړۍ کالسیک نوم د داکسوس بستر د کاشغر له دښتو بیلوي. 

 په بڼه منل شوی چې دا والیت له وړوکي پامیر څخه راجال کوي. 
ې ختیځ ته د دنرم شیوه توب یا ځوړ کرار کرار ټـېـټـېـږي؛ په حقیقت  او ۀاوږدۀ غرونه په یو کې د لړۍ په لویدیځ

فیټو  ۱۳۰۰۰فیټو تر  ۱۱۰۰۰یر لري چې له دی. د پامیر د سر د رو لوړوالی توپ یو حقیقي پامیر یعنی تاغُدمباش
تر  ۱۷۰۰۰پورې رسـېـږي او د غرونو منځنی یا حد اوسط لوړوالی چې دا سر درې له یو بله جال کوي له 

فیټو پورې دی. د پامیر سیمه اوس په دوه وو برخو ویشل شوې ده، روسي پامیرونه او افغان پامیرونه.  ۱۸۰۰۰
س د غرنۍ لړۍ په سویل کې دي چې له وړوکي پامیر او واخان له پامیر څخه جوړ افغان پامیرونه عمدتاً د نیکال

 شوي دي. 
د غاز منجان په سویل : په ُمنجانو کې د شلو کورنیو یو وړوکی کلی دی چې  ۷۰ – ۵۱،  ۳۵– ۵۱: پ ـنام : پانام 

  ه کې واقع دی.مایله لیرې پروت دی. دا وړوکی کلی د منجانو د سیند په کیڼه غاړ ۱۴لویدیځ کې 
: دا هغه نوم دی چې د اکسوس د څانگې واخان ته ورکړل شوی  ۶۸ – ۲۰،  ۳۷ – ۶ : وگورئ: اکسوس : پنجه

پنجه څخه څلور یا پینځه مایله پورته دا سیند د آِب واخان له سویلي څانگې سره یو ځای کــېـږي. له ۀ دی. له قلعـ
مایله لږ دی  ۀـې له یوئهمدغه ځایه وروسته تر اُرگند پورې دا دره تقریباً مخ خالصې ده چې په پلنوالي کې پلنوالی 

خو په اُرگند کې غرونه سره رانـېـږدې کـېـږي او یوه ډېـره تنگه دره جوړوي. له اُرگند څخه پینځه مایله کښته سیند 
رگ کې یوه بله ډېـر تنگه دره ده او دلته سیند خپل ستر شمال لور ته خپل ۀ ه پلــککاواۀ له یو څخه تـېـرېـږي. په و 

ښته دا د ره یو یا دوه مایله ارتوالی مومي. دا دره په خپلې ښۍ ډډې کې د اوبو یو له اشکاشمه ککوږوالی پیلوي. 
ند او شاخ د اوبو له گډ بهیر څخه جوړ شوی دی.« سچن»لوی سیند  د پنجه دره د یو  را اخلي چې دا په خپله د غــ 

ه کې سوې خالصوي. فقط تر ځای کـېـدنې په ټکي کې خپله مخه د څلورو مایلو په ارتوالي ځای ته چې ښه کرهڼه پ
پنجه د آمو او هامون په نوم هم یاده شوې  وامر الندې دا سیند د مرغابي یا آقسو له سیند سره یو ځای کـېـږي.ۀ قلعـ

ده خو دا برخه یوازې د آقسو له څانگې سره د یو ځای کـېـدنې الندې او تر هغه وروسته ځای ته ویل شوی نوم 

                                                           
1
  - Taurus  : په معنی دی چې د یوناني له تاورس څخه اقتباس شوی دی. او په معاصره کلیزه کې دویمه « ثور»په التین کې د غوایي

قدسیت شوی ۀ ـې د جنت د ستر غوایي په نامـئتړلی دی. مثالً په بین النهرین کې  میاشت ده. د غوایي عبادت له ډیریو لرغونو ادیانو سره
 دی. ژباړونکی

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 6تر 4 له :شمیره د پاڼو

 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
 

وي ثابتوالی سو چې د پنجه اصطالح یوازې د واخان څانگې ته ویل کـېـږي او د ځایه چې ممکن ۀ تر هغـ دی.
 آقسو د اتصال له ټکي الندې نوره برخه آمو یا هامون ده. 

مایله لیرې دی.  ۵څخه ۀ کلي نوم دی چې د کوکچې د سیند د ُرباط له پلـۀ یود : دا  ۷۰ – ۴۷، ۳۷ – ۴:  پنج شهر
په دې کلي کې یوه فلزکاري هم شته چې له شیوې څخه راوړل شوې اوسپنه لرونکي کاڼې او ډبرې دلته په بټۍ کې 

 ض آباد ښار دی. مایله لیرې د فی ۱۵کلي په شمال لویدیځ کې ۀ غـد دویلي کـېـږي او اوسپنه ورڅخه جال کـېـږي. 
 ۷۰ – ۵۱،  ۳۵ – ۵۱: وگورئ : پنوم :  پنام

: دا هغه نوم دی چې مشخصو کوچیانو ته ورکړل شوی دی، دا هغه کوچیان دي چې له بیالبیلو قومي ډلو  پراگنده
یوه ۀ نامـۀ همدا شان په همدغـاو نژادونو جوړ شوی دي او دوی د ژمي په موسم که په غوري کې راڅرگنـدېـږي. 

  .یمهس
 .واقع ده کې ۶۸ – ۵۱، ۳۶ – ۱۶ هپ

منځغري یا میان کوه نوم دی چې پُل ایسار ته نـېـږدې د اندراب د درې ۀ دا د یو : ۶۹ – ۲۸، ۳۵ – ۳۴:  پران دیو
له اساسي لړۍ سره نښلوي دا سړک د پران دیو له ۀ له کیڼې خوا راوځي. یو سړک دا منځغری د هندوکش د غر

ېـږي. ویل کـېـږي کوتله تـېـرېـږي او بیا د پران دیو د درې سویلي لور ته د پنجشیر په دره کې بازارک ته ورکوز
 . کې واقع دی ۶۹ – ۲۴،  ۳۵ – ۲۵دا کوتل په چې د پران دیو کوتل د افغان اوښانو لپاره عملي کوتل دی. 

د سیند د څانگې د سنگلیچ په ښۍ غاړه کې  کورونو یو کلی دی چې د ورُدج ۶۰: د  ۷۱ – ۲۰،  ۳۶ – ۲۶:  پارچ
 مایله لـېـرې واقع دی.  ۷له زیباک څخه 

اکسوس کې د درواز په سیمې کې  هماغهاو  کورونو یو کلی دی ۵۰: د  ۷۰ – ۲،  ۳۷ – ۲۱: باِرخام :  پاِرخام
مایله  ۳خواهان څخه ۀ خوړ پر غاړه چې له قلعـۀ چې ښه کرهڼه لري. دا کلی د یو دی دی او په داسې ځای کی

 –کوف پورې ځي ۀ کلي څخه یو سړک د غرونو په هاغه بله غاړه کې تر قلعـۀ لـېـرې دی موقعیت لري؛ له همدغـ
 وگورئ : یش 

هال یا د لوط ِده د درې سر د  کوتل نوم دی چې دۀ : دا د یو ۷۰ – ۴۹،  ۳۵ – ۳۶: یا : تولـُق سنده :  پارشو تـــ  کــ 
چې د ناو تر درې نیم مایل الندې د منجان د سیند له ښۍ غاړې سره یوځای کـېـږي.  منجان له درې سره نښلوي؛

 دلته یوازې یوه الره سته چې دغه کوتل ته تللې ده. 
 ټیټو غرونو یوه لړۍ وي.: داسې ښکاري چې دا د چاه آب په شمال ختیځ کې د  ۶۹ – ۵۷، ۳۷ – ۳۰:  پاسه
څو مایله پورته د اندراب درې ته ورکړل شوی څخه : دا نوم له سنگ بُران  ۶۹ – ۳۹،  ۳۵ – ۵۷:  ــيئپشه 
سیاه پوش »ـي د ئي. ویل کــېـږي چې پشه ېــږپــېــژندل کــۀ ـیانو په نامـئې سیمې وگړي د تاجیک پشه د ددی. 

ـي ژبه ال تر اوسه د کوهستان په ځینو برخو کې ال ئـې ال دا چې په خپله د پشه ئڅانگه وه او بله یو « کافرانو
دي اورېـدلي خو له دې سره سره ۀ څه شی نـ هـېـڅـکلهۀ ـې د ژبې په نامـئژوندۍ ده. د اندراب د درې خلکو د پشه 

ۀ نـ هـېـڅـکلهخبرې کوي. طبیعتاً هغوی  کوهستانیان ورباندې شـمـېـرله لهجې خبر دي چې یو  «پشه گي»خو د 
 نوم ورته څوک ورکړي خو دا یو مسلم واقعیت دی.« کافر»چې د  ـې خوښـېـږيۀ ئغواړي او نـ

سان په منځغري کې واقع دی. دا اکلي نوم دی چې د قۀ : دا په اندرابو کې د یو ۶۹ – ۲۵، ۳۵ – ۴۴:  ـيئپشه 
 ی. تاجیک کورنیو د استوگنې کلی د ۴۰کلی د 

ې د د: د اندراب د درې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري. داسې ښکاري چې  ۶۹ – ۳۰، ۳۵ – ۳۳:  پس کـُـندي
کورنۍ واوسـېـږي او له ظواهرو ښکاري چې نیمه ۲۰۰سیمې یوه وړوکي برخه کې د شیخ علي هزاره گانو 

 کوچیان دي. 
 : د شیخ علي هزاره گانو یوه قومي څانگه ده.  پسیرا
کورنو  ۲۰مایله کښته د  ۵: د آِب واخان د سیند پر غاړې د سرحد له سیمې  ۷۳ – ۲۲. ۳۷ – ۰۰:  پتوخ:  پتوش

 یو کلی دی. 
کلي نوم دی. دا ۀ : دا په واخان کې د آِب پنجه د سیند په کیڼه غاړه کې د یو ۷۱ – ۳۹،  ۳۶ – ۴۱: فتور :  پاتور

په واخان پورې اړوند تر ټولو کښته کلی دی یعنی په ټیټه یو کوچنی ځای دی خو ځکه د اهمیت وړ ځای دی چې 
راکوزې شوې غوندې غرنۍ څوکه ده چې د د واخان او اشکاشم تر منځ اوسنۍ کرښه یوه لویه خو سطح کې دی. 
ونې پریمانه دي. ظاهراً  سپـېـدارتنه ژوند کوي. دلته د  ۶۰مایله ور ها خوا ده. په دې ځای کې  ۲له دې کلي څخه 
 دا هماغه پالتو ده. 

 ۷۳ – ۲۲،  ۳۷ – ۰۰: وگورئ : پتوخ :  پتوش 

 ۷۳ – ۴۱، ۳۷ – ۳۵: وگورئ : بایک :  پایک 

 ۷۱ – ۱۴، ۳۸ – ۴: وگورئ : پای تاب :  پیتاب 

 ۷۲ – ۱۴،  - ۳۶ – ۵۳: وگورئ : پیگش :  پگیش 
کلي نوم دی چې یو یا څه دباندې یو مایل د پنجه د سیند په ۀ : په واخان کې د یو ۷۲ – ۱۴، ۳۶ – ۵۳:  پگیش

ـې ښکلي څړځایونه دي. ئاو گرد چاپیره  ټکیڼې غاړې کې واقع دی. دا یو ښکلی ځای دی چې د ولې په ونو پ
 کلیوال ژوند کوي.  ۱۵۰کلي ۀ دغـ
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 6تر 5 له :شمیره د پاڼو

 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
 

 ۶۸ - ۵۵،  ۳۵ – ۳۶: وگورئ : پواخ :  پیراخ
مایلۍ کې په واخان کې موقعیت  ۳: دا یو وړوکی کلی دی چې د سرحد د سویل په  ۷۳ – ۲۷،  ۳۶ – ۵۶:  پیرخر

 ـې نسبتاً مشرحه شرحه وړاندې کـېـږي :ئلري. د پیرخر نهر د پنجه د سیند یو له لومړنیو څانگو څخه ده. الندې 
په ښي الس کې پر یوې دنگې  د پیرخر پر درې راغلی سیند د سرحد له سویله تـېـرېـږي. د درې په مدخل کې

پرښې باندې د یوې لرغوني کال پاتې شوني ښکاري چې په یو لږ څه هموارې ځمکې باندې والړه ده او سیریغ 
 چوپان نومـېـږي. 

مایله  ۲یارډو پورې ارتوالی لري. دغه  ۷۰۰تر  ۵۰۰دا دره د دوه وو مایلو لپاره د سویل پر لور پر مخ ځي او له 
ې په اوږدو کې تگ د ددی له دې کبله ځای کې هموار ۀـښاوږدوالی په ښایسته بوټو او سبزو تک شین دی او په 

کې دي چې د اوبو ډبوبـېـدلو جوړ کړي دي. په  په ځمکه ـېئ ځکه گران وو چې ژورې پلنډۍ یا ژور باتالقونه
 مایل د ثلث په واټن د سویل لوري تهۀ وي. په پیرخر کې دره تنگیږي او د یوۀ دوبي کې دا پلنډۍ وچـېـږي او ښـ

وروسته خپله مخه خالصوي؛ او له پیرخر یو مایل وروسته د زرخر کلی ښي الس ته راځي؛ ۀ کږېـږي؛ له هغـ
لري، دا وروستی نیم مایل د ۀ او بلې خوا ته مخه نـ نیم مایل په واټن بیا لویدیځ لور ته کږېـږي ورپسې دا دره د یو

ۀ خوړ په پریمانو شگو ډک دی. د سویل او لویدیځ غرونه کرار کرار ټیټیږي او د غرونو کومه دنگه تیزه څوکه نـ
سویلي ډډه د ۀ ه الره تللې چې د غریو لريۀ له هغه ټکي څخه چې دره بلې خوا ته مخه نـ په سترگو کـېـږي.

اشکـُـمان له کوتل سره نښلوي؛ یوه بله الره هم لویدیځ لور ته د بروغیل خواته تللې ده. د اشکمان کوتل هماغه 
خ" په نامـئکوتل دی چې موږ  ویتـــ  ـې خبرې ئشته چې په هکله ۀ پـېـژنو. دلته بل داسې کوتل نـۀ ـې اوس د "شــ 
ل په ټولو وختونو کې خالص وي. کله چې د پیرخر او زرخر په هکله خبرې کوو نو ایالقونه وکړو او سړک د کا
 په پام کې ونیسئ. 

 «سید»وگورئ : زیارت حضرت سعید « : ناصر» پیر نظر
کلي نوم دی چې د پنجه له سیند سره د یو ځای ۀ : دا د بیگاو د نهر پر غاړه د یو ۷۱ – ۱۴، ۳۸ – ۴:  پیتاب

 مایله لیرې دی.  ۵کـېـدنې له ټکي څخه 
یو کوتل له انجمن یا قوران څخه ۀ نامـۀ کلي نوم دی. په همدغـۀ : دا په قطغن کې د یو ۷۰ – ۲۱،  ۳۶ – ۸: پیو 

ر غاړه واقع دی. ویل کــېـږي چې دا کوتل د دو راه د کوتل په پرتلې د منجنان او خان آباد د سړک پ تر پیو پورې
 سخت دی خو په دوبي کې بار وړونکي کچرې ورباندې تگ راتگ کوي. 

 ۷۲ – ۲۸،  ۳۶ – ۵۸: وگورئ : پکوی :  پـُـکي 
 وگورئ : پُلپُل: 

 ۶۸ – ۴۳، ۳۵ – ۵۶ : وگورئ : پلخمري:پلخمري
 ۷۲ – ۲۸،  ۳۶ – ۵۸: وگورئ : پکوی :  پوکوی

هم لیکل شوی دی. دا یو ۀ نقشو کې د " پیراخ" په نامـ شـمـېـر: په یو  ۶۸ – ۵۵، ۳۵ – ۳۶: پاخ : پیراخ :  فراخ
د غونډیو په ې خوړ په اوږدو کې د دمایله الندې ځغلي.  ۹سویل کې تر یوچ  لوی خوړ دی چې د اندراب د درې په

ې د دیادېـږي. ۀ لیدل کـېـږي. دغه گړنگونه د آلو کمر په نامـ ړ گړنگونهد بیالبیلو پرښو او کاڼو لوباندنیو ډډو کې 
رې په ښي الس کې ځغلي، دا د دیادېـږي او یوه الره ورته راغلې ده چې ۀ نامـۀ له پاسه یو ایالق شته چې په همدغـ
 . ـې له غرونو څخه د وښو او لرگیو د راټولولو لپاره کارويئهماغه الره ده چې د خنجان خلک 

مایله پورته د لرگیو یو پُـل دی. دا  ۸: دا د اندراب د سیند پر سر له غزان څخه  ۶۸ – ۵۴،  ۳۵ – ۳۶ : پل دوشي
فیټه لوړ دی. دا پُل د بار وړونکو اوښانو  ۱۲فیټه پلن دی، دا سړک د اوبو د بهیر له سره  ۶فیټه اوږد او  ۳۶ پُل

 وړونکي آسونه ورباندې تـېـرېدالی شي.  بار اوۀ لپاره چندان پیاوړی نه دی خو خر
مایله الندې  ۱۶تیل څخه –:دا د اندراب د سیند پر سر یو پُل دی چې د دوآِب  ۶۹ – ۳۰،  ۳۵ – ۳۷:  پُل حصار

فیټو پورې پلنوالی لري. په  ۲فیټه اوږدوالی او له یو نیم تر  ۳۵واقع دی. دا له لرگیو جوړ یو عادي پُل دی چې 
وو. دا پُل یوازې هغه ۀ دا پُل د آسونو د تگ راتگ لپاره عملي وو خو د اوښانو لپاره مساعد نـز کال کې  ۱۸۸۶

مهال د استفادې وړ گرځي چې د اوبو سطح په سیند کې لوړه وي؛ په مني او ژمي کې دا عادي خبره ده چې خلک 
 دی.ۀ آسان نـله سیند په پښو پورې غاړه اوړي خو له اوبو تـېـرېـدل هم په دا ډول چندانې 

 ۶۹ – ۳۰،  ۳۵ – ۳۷: پُل حصار:  : وگورئ پُـِل ـ ایسار

ز کال پلخمري یو صناعتي ښار وو چې د منسوجاتو او سمنټو په  ۱۹۷۰. په  ۶۸ – ۴۳، ۳۵ – ۵۶ : پُل خمري
استخراج ۀ کې د ډبرو سکار« ژ–کرکر »ته په ککر  د ښار شمال لویدیځ خاصه ونډه درلودله. ـېئ تولید کې

بند او د اوبو د بریښنا د تولید له بټۍ څخه پیل سو. ۀ کـېـږي. د ښار پرمختگ د غوري په ولسوالۍ کې د اوبو له یو
د اوبو ۀ. مترمربع ټوکر تولیداو ۷۴۰۰۰ـې ئز کال ۱۹۷۰دوه کاله وروسته د نساجي فابریکې په کار پیل وکړ او په 

ز کال ۱۹۶۰د اوبو یو بل بند څو کاله وروسته جوړ شو او په  د لومړي بند د جوړېـدلو د کار له بشپړېدلو وروسته
 کیلوواټه بریښنا وه.  ۱۱۰۰۰کې د دواړو بندونو تولیدي ظرفیت 

په دې وروستیو کلونو کې د هلکانو او نجونو لپاره لومړني ښوونځي پرانیستل شوي دي او د اوبو لگولو لپاره د 
لوی  ډېـره اندازه لویوالی موندلی دی او یو ډېـرموجوده اوبو په شتون کې کرهڼې ډېره پراختیا موندلې ده. ښار تر 
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 6تر 6 له :شمیره د پاڼو

 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
 

څخه اخیستی دی چې د ۀ پـلـۀ ر خپل نوم له یوپارک دا ښار ال نور زرغون او ښایسته کړی دی. دغه ښا
 ۀ. هیبک سړک د سرخاب د سیند له سره تـېـرېـد -وچاریکار

شرحه ۀ ز کال د پلـ۱۸۹۶الندې د  ي پوښتنې گړوېـږنې ورڅخه کــېـږي.ږهغه سیالنیان چې له دې ښاره تـېـرېـ
 وړاندې کـېـږي:

فیټه وي او په  ۲۵ـې ښایي ئسره تر بله ۀ یا مقوسه پُل دی. له یو دا پُل له پخو خښتو جوړ او لوړ منفرده لیندۍ وزمه
د جوړولو دغه ۀ ـې د اتصال یا پیوستون ټکي پر لویو پرښو باندې دي. حقیقت دا دی چې د پـلـئدواړو خواوو کې 

ي چې ځای ځایگی له دې کبله غوره شوی چې په دغه ځای کې د اوبو کانال غیر معمول تنگ والی لري. ویل کـېـږ
ـې تر ئکار ۀ دا قوس زوړ دی او د خښتو کار داسې ښکاري چې د عبدهللا خان پر مهال شوی وي. ډېـر ښـۀ د پلـ

سره کړی دی. د اوبو دواړه غاړې چې پول ورباندې جوړ شوی دی لوړې او اوږدې دي. دا ډډې له ډبرو او د 
بیا له پاسه ورباندې بل د ورسره گډ دي او  لرگيۀ واړۀ لرگیو له کـُندو څخه طبقه په طبقه جوړ شوي چې واړ

بڼونه ول او د  ډېـرلرگیو ته اړتیا لري، له دې مخکې دلته  ودا ډول پُل جوړول ډېـر لرگیو چوکاټ اچول شوی دی.
ې کار له بشپړېـدلو وروسته د دـې جوړ کړی دی. دا بڼونه د دولت مالکیت وو. ئبڼونو ونې پریک شوي چې دا پُل 

پـ کا»بلل شو او امیر امر وکړ چې دا کار باید ۀ قناعت وړ ونـدا کار د 
او همدا شان امر  وي )یعنې پوخ وي(؛« 2

ې لپاره چې په راتلونکي کې د درې په اوږدو کې سړک ورته جوړ د دـې وکړ چې پـُل دې نور هم پلن شي، او ئ
پر سر لومړی سړک لس یا دولس ۀ د پلـ. فیټه پلنوالی دې ورته په پام کې ونیول شي ۱۸شي، نو هماغه معیاري 

فیټه  ۲۴له سره تیر شوی سړک ښایي ۀ فیټه ارت شو او د پلـ ۷ز کال کې په دواړو خواوو ۱۸۸۶فیټه ارت وو. په 
ادعا سوې فیټه وي.  ۳۶نۍ ډډه ښایي ر  ته له ننوتنگ مخکې س  ۀ په همدغو حدودو کې وي. پلـ یا به ارتوالی ولري او

 شته. ۀ په هکله تازه معلومات په الس کې نـۀ ې پلـد دتوپونو د لـېـږدولو لپاره ډیزاین شوی دی. چې دا پُل د درندو 
 ۶۹ – ۳۰،  ۳۵ – ۳۷: وگورئ :پُِل حصار :  پُِل سر

 
 نوربیا

 ۷۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۴۸:  پُِل سوچ
 

                                                           
2
  - pucka  یاPukka  دا د پښتو هماغه پوخ او د درې ژبې پخته دی. دا لغت په سانسکریت هندي او اردو کې پکا دیपक्का  یعنې ډېر

 کی  ژباړون –ـمي ئپوخ، بشپړ په چوکات کې اچول شوی او دا
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