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 ۲۹/۰۸/۲۰۲1            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شتمهیو اته
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات
 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1۹7۲ 

 ژورنال د افغانستان سیاسي او تأریخي
 

ز کال کې تخار په دې ډول شرحه سوی دی  1۹7۰په  : 7۰ – ۲۹تر  ۶۹ – 1۰، ۳7 – ۳۶تر  ۳۵ – ۴7تخار : 
یادېـدله. دا والیت له  ۀـې پخوا د قطغن په نامـئوالیت نوم دی چې شمالي برخه ۀ : په شمال ختیځ افغانستان کې د یو

ـې آمو دریا او شوروي اتحاد دی؛ په لویدیځ کې ئیا حکمرانیو سره پوله لري : په شمال کې دغو گاونډیو والیتونو 
 ـې کاپیسا ده.ئـې بدخشان او په سویل کې ئـې کندز او سمنگان؛ په ختیځ کې ئ

ـې ئکیلومتر مربع پراخوالی لري او په خپل لویوالي کې پینځلسم والیت دی؛ د وگړو شمـېـر  17۵۳7دا والیت 
تنه دی. دا والیت په دغو اداري واحدونو ویشل شوی دی : بنگي یو عالقه داري ده؛ چاه آب : څلورمه  ۵۰۶۶۳۶

درجه ولسوالي ده؛ چال : عالقه داري ده؛ اشکاشم : څلورمه درجه ولسوالي ده؛ فرخار : څلورمه درجه ولسوالي؛ 
ه؛ ینگی قلعه : څلورمه درجه ولسوالي ده؛ ُرستاق دویمه درجه ولسوالي د خواجه غار، څلورمه درجه ولسوالي ده؛

 درقد : عالقه داري ده؛ ورسج : عالقه داري ده؛ کلفگان : عالقه داري ده. 
ـې دا دي : امبر، مخاو، کلفگان، ئوالیت اساسي سیندونه دا دي : آمو، کوکچه او تالقان؛ اساسي غرونه ۀ غـد د

 درواز او ورسج دي.  ـېئطاقچه خانه، گل پیاز او ورسج؛ او مهم کوتلونه 
ې والیت اقتصاد په اساسي توگه په کرهڼې او السي صنایعو والړ دی. جوار، مالوچ او غنم کرل کـېـږي او د د

غالۍ اوبدل کـېـږي. د افغانستان دوه په دریمه برخه د اړتیا مالگه د تخار والیت له مرکزه تالقانو څخه ترالسه 
 څخه تر السه کـېـږي. زر هم ورۀ او سرۀ سکار -کـېـږي. ډبر

 ۀ(.ـې والي محـمد کریم فروتن نومــېــدئز کال کې  1۹7۰دا والیت د والي له پلوه اداره کـېـږي )په 
لیسې او یو  ۳منځني یا متوسط ښوونځي،  ۸لومړني ښوونځي،  ۲۵کلیوال ښوونځي،  ۶۵د معارف بنسټونه : 
ـې د نجونو لپاره دي. ئکلیوالي او درې لومړني ښوونځي غو ټولو ښوونځیو په منځ کې څلور د دمسلکي ښوونځی. 

 معلومات د پورته معلوماتو په پرتله توپیر لري.( همدا شان وگورئ : تالقان او قطغن ـېیئ)د افغان احصا
کورونو یو کلی دی چې د چاه آب د ولسوالۍ په وروستۍ سویلي  1۵۴: دا د  ۶۹ – ۴۶،  ۳7 – ۲1 : تخن آباد

 لیرې واقع دی.مایله  ۲آب څخه  ۀڅنډه کې له چا
خلک اوبدونکي دي چې خپل ژوندون د اوبدلو توکو په سوداگرۍ کې پر مخ بیایي او په دې کار کې دغه ډېـري 
 خلک دي. ۀ دي او ډېـر دراندۀ ډېـر ښـ

 

 : د کاوشان د کوتل په شمال کې یو وړوکی کلی دی.  ۶۸ – ۵۴،  ۳۵ – ۲۲:  تخته سنگ
 مایله وړاندې د دمې نیولو یو ځای دی. ۴: د کاوشان د کوتل شمال ته  ۶۸ – ۵۸،  ۳۵ – 1۸:  تخِت بادشاه
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او له وخش  : دا د اکسوس او د کندز د سیندونو د یو ځای کـېـدنې د ټکي له پاسه ۶۸ – 1۸،  ۳7 – ۵:  تخِت قـُباد
 . یوې جالې نوم دی چې یوه وړوکې کښتۍ لري له لږ الندې د

  کوتل نوم دی چې د بغالن او کاپیسا والیتونه ۀ : دا د یو ۶۹ – ۴۴،  ۳۵ – ۳۶ تل : وگورئ : تیل : : کوتل  تل
 سره نښلوي. 

 دا د یوې عالقه دارۍ نوم دی چې د تاله او برفک کلي په کې واقع دي  ۶۸ – 1۴،  ۳۵ – ۲۵:  تاله و برفک :
 دواړه کلي د پلخمري د سیند پر غاړه واقع دي. 

  ۶۹ – ۲۸،  ۳۶ – ۴۴ :تالقان :  د تخار والیت اداري مرکز ویل شوی دی. مخکې له دې ز کال کې  1۹7۰په
ز کال کې په تالقانو کې د تالقانو ښار او د قطغن شمالي 1۹۶۳اداري واحدونو وویشل سي په  ۲۸چې افغانستان په 

تالقانو نوم په بیالبیلو بڼو لیکل شوی  دۀ. تخار په ځان کې رانغاړ ـې دا ټول اوسنیئبرخې راتللې چې په عام ډول 
بڼې ته ډېـر نـېـږدې دی، حال دا « تالقانو»په بڼې لیکل شوی دی چې د اوسني « تالیخان»دی : زړو نقشو کې د 

یا )تالوق آن( لیکي او د ) )آن( وروستاړی یا پسوند و د )کوتل(( په « تالقان»ـې ئچې نوې افغان نقشې او مجلې 
په  شـمـېـرلویو کورنیو د واحدونو د  عامو یا د ز کال افغان مجلو الندیني معلومات د1۹۵۵د معنی راغلی دی. 
 هکله ورکړي دي: 

 

 کورونه 1۴7 د تالقانو ښارگوټی او ورڅـېـرمه سیمې لومړی
 کورونه ۴۵۰ بــَـهــَـک یا باهک

 کورونه ۲۶۹ آهن دره
سنگ  کورونه ۲7۵ سر 
 کورونه ۲۶۲ قالبـُـرز
 کورونه ۲۲۴ قره بای

 کورونه ۲۲۶ شـُـش دره
 کورونه 1۹1 نهر  چمن او نهر سید )سفید(

 کورونه 1۳۹ بادام دره
 کورونه 1۹۲ کته یان

 کورونه 11۰ پــُــس مــُـغــُـل
 کورونه 1۹1 شورآب

 کورونه 1۶۴ پُشت رود تربوز
 کورونه 11۳ پَـر َچـپ
 کورونه 17۵ سورتو

 کورونه 11۸ نظر شام 
 کورونه 17۸ شیرۀ چشمـ

 کورونه ۵7 چهار باغرای
نمک آب په ۀ او د تالقانو د سیند د سویل نورې برخې چې در

 گډون په کې راځي
 ۳۴۵۶کلي او  7۶ټول 

 کورونه لري. 
 

کلي دي  ۶7کورونو لري او په ټول ُرستاق کې  1۲1۲کلي دي چې  1۲: په ُرستاق او ورڅـېـرمو سیمو کې  دوهم
 کورونه لري.  1۹1۲چې 

کورونه لري؛ او په  1۳۴۰کلي دي چې  1۶: په اشکاشم کې چې د چال سیمه هم په کې شمـېـرل شوې ده دریم 
 ۵1۰کورونه لري. په پاتې ټول اشکاشم کې څو نور کلي هم دي چې  ۳۶۰کلي دي چې  ۴بنگي او سیاه آب کې

 کورونه لري. 
 کورونه لري.  ۳۵۰۰کلي دي چې  ۴۶آب کې ۀ : په چا څلورم

 کورونه دي. ۳۴۸ینگي قلعه او درقد کې  په پینځم :
 کورونه دي او ورسج یو اضافي نمبر ورباندې لري.  ۹۵۴: فرخار او کلفگان کې  شپږم
 ۲۵1۰کورونه او اضافي نور کلي لري چې ټول ټال په گډه  1۶1۰: خوست و فرنگ لس کلي لري چې اووم 

 کورونه کـېـږي. 
خوشکالني چې ټول ټال  نظر باغ، مامي، دشت  ارچي او : خواجه غار څلور بنسټیزې ولسوالۍ لري: خواجه غار

 .کورنې کـېـږي 11۰۰
 : زکال کې تالقان په الندې ډول شرحه شوی وو 1۹1۴په 

د  مایلۍ کې یو ډېـر لوی کلی دی چې په یوې سمسورې او ښـېـرازې دښتې کې د تالیخان ۲1د خان آباد د ختیځ په 
تنه  ۲۰۰۰کلي کې ۀ ـې ټیټ ډوله غرونه راتاو دي. ویل کـېـږي چې دغـئسیند پر ښۍ غاړه واقع دی او گرد چاپیره 
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له  ــېئخان آباد سړک  - او ښـېـرازه برخه ده. د فیض آباد هژوند کوي. دا د قطغن د هموارې سیمې تر ټولو ښـ
ۀ ـې کوم پُـل نــئمنځه تــېـرېـږي. همدا شان ُرستاق ته درې مارشه لـېـرې یو سړک هم تللی دی؛ د سیند پر سر 

 سته؛ له سینده پورې غاړه په پښو اوښتالی سئ چـې ډېـره ښه ده. 
څرمن او د  هټۍ لري او په اونۍ کې دوه ځله خالص وي. همدا شان له کابل سره د ۲۵۰دلته یو بازار هم سته چې 

 څارویو د پوښتکو د پام وړ سوداگري هم کوي. همدا شان وگورئ : تخار او قطغن. 
یو کلی دی چې د ُمرغ او شاشان د منځغرو د  تاجیکو کورنیو 1۵: د  ۶۹ – 1۹،  ۳۵ – ۴۶:  تالي میر غازي

 اتصال په ټکي کې واقع دی. 

 ۶۹ - ۳۳،  ۳۶ – ۴۴: وگورئ : تالیخان  تالقان 

 ۶۹ – ۳۳،  ۳۶ – ۴۴: وگورئ : تالیخان :  انتالق 
مایله  ۴کلي نوم دی چې پُل ایسار څخه ۀ : د اندراب په درې کې د یو ۶۹ – ۳۵،  ۳۵ – ۳7: تن بونه :  تمبونه

 کورونه استوگن دي.  ۲۰پورته دی. دې کلي کې د پشه یي تاجیکانو 

 ۶۹ – ۳۵،  ۳۵ – ۳7: وگورئ : تمبونه :  تن بونه 
 : دا نوم د نهرین د درې سر ته ویل کـېـږي.  ۶۸ – ۳۰،  ۳۵ – ۴۹: تنُدره 
مایله  ۳کالن غر د ورچي د منځغري په سر کې دی چې د نهرین له درې سره د ختیځ له لورې له یارم  ۀد تندر

 کښته یو ځای کـېـږي. وگورئ : نهرین
 1۰یادېـږي. له بهارک څخه ۀ نامـۀ ي پـپورته د کوکچې دره د تنگ ه: له فیض آباد ۶۹ – ۵7،  ۳۶ – ۵۸ : تنگي

او کوکچه په خپله په ډېـر تنگ تنگي یا منځغري ورننوځي. په  مایله کښته د فرهاد دښته ورته ځان رانـېـږدې کوي
بهاندې ۀ ـې د سیند اوبـئځینو ځایونو کې دا تنگی په گړنگونو کې پټ او په لویو لویو پرښو کې بند دی او له پاسه 

البونو په فصل کې د توندو څپاندو اوبو پرله پسې لړۍ جوړوي؛ خو بیا په نورو فصلونو کې تر یوې د سی چې دي
کچې خالص وي او د څو وړوکو کلیو لپاره ځای هم ورکوي. ویالی شو چې دا تنگی د فرهاد د دښتې له ټیټې 

ښارگوټي لږ پورته په کیڼه غاړه  یوازې له دی مایله اوږد 1۴څنډې نـېـولې ټوله الره تر فیض آباد پورې نـېـږدې 
د سینده له پاسه جوړ سوی دی.  دپټه په پټه ځوړی دی چې په یو څه لوړوالي  کې د دوه وو مایلو په اوږدوالي یو

پټو په پټو ځای کې دسیند او دغرونو تر منځ د چیټه کلي او باغونه دي چې په دوبي کې یوه زرغونه او له ۀ غـد
مختنقې تودوخې څخه دلته  له ام ځي لپاره ده او د هغو کسانو لپاره د هوساینې ځای دی چېسیوریو ډکه تړانگه د آر

 پناه راوړي. 
ً فیض آباد له په تنگي فیض آباد کې  پــُـل سته. ۀ شپږ مایله پورته د کوکچې د سیند پر سر د لرگیو یو ښـ ه تقریبا

او د منځغري نوم دی ۀ هم یادېـږي. دا د یوۀ : د گل َسر په نامـ 71 – 1۶،  ۳۸ – ۰۰: تنگ شــَـو :  تنگ شب
کښته  څخه« وزنود»خط الرأس څخه راکوزېـږي چې شیوه او د اکسوس دره سره ویشي او له ۀ د سر له هغـۀ غر

کـېـږي. دا منځغری د روشان او د له نوموړي سیند سره یو ځای  راځي غاړې )ښۍ( کې چې د سیند د مقابل لوري
 )افغان( درواز تر منځ پوله جوړوي. 

 71 – 1۶،  ۳۸ – ۰۰: تنگ شب :  تنگ شو 

  ۶۹ – 1۹،  ۳۶ – 1: وگورئ : ترناو تنوره  

 ۶۸ – ۵۶،  ۳۶ – 7: وگورئ : تبه کن :  تپه کن  

 کلي نوم دی. ۀ مایلۍ کې د یو 17: د خیر آباد د سویل ختیځ په  71 – ۳،  ۳۶ – ۵۵:  ترنگ 
د نهرین له درې سره له لویدیځ  منځغري نوم دی چېۀ دا د یو : ۶۹ – 1۹،  ۳۶ – 1وگورئ : تنوره:  ترناو :

یل کـېـږي چې د اوښانو د ـې د پښو یوه الره تللې ده او وئلورې له خواجه هجران پورته یو ځای کـېـږي. له پاسه 
 کورونه استوگن دي.  1۲منځغري کې ۀ تگ لپاره عملي ده او نهرین ته الره ورکوي. دغـ

: دا په نهرین کې له خواجه هجرانه اشکاشم پورې د تللي سړک په اوږدو کې یو  ۶۹ – 1۸،  ۳۶ – ۳۰:  تاوه شاه
 دی. آسانه کوتل دی. ویل کـېـږي چې د اوښانو د تگ لپاره عملي 

 د اندراب د درې په ښۍ  کلي نوم دی؛ دا کلیۀ : د دوشي په ولسوالۍ کې د یو ۶۸ – ۴۶،  ۳۵ – ۳۶:  تازان
کلي کې د گاوي هزاره گانو ۀ مایله کښه واقع دی. دغـ ۵برخه کې د ستر رسوب په څنډه کې د گزان له کلي څخه 

 کورنۍ استوگنې دي.  1۰۰
دا یوه لیرې پرته : د فیض آباد لویدیځ ته په بدخشان کې د یوې درې نوم دی.  7۰ – 1۲، ۳۶ – ۵1: تشکان

ورباندې راسپرې دي چې ۀ ـې د فتیلـه یي توپک د ډز په اندازې دی او ښایسته اوبـئگوښي گوټ دره ده او ارتوالی 
 عمر خوړلې غټې غټې د توت ونې والړې دي.  شـمـېـرـې یو ئکې  ډډوپه 
تالقان پر سړک د داریم او کشم تر منځ واقع ده. د تشکان بنسټیز کلي تشکان مظفري او  –تشکان دره د فیض آباد  د

ظفر نومــېـږي او په یوې ډبرینې لوړې ژۍ باندې ال تر اوسه والړه ده. ۀ یوه لرغوني کنډواله کال ده چې قلعــ
 یرانو د دولت مقر وو. یو مهال د بدخشان د لرغونو م ځای همدې کال ته نـېـږدې

شاه سویل ته د ۀ دا کلی د قلعــکورنیو یو کلی دی.  ۴۰: په منجانو کې د  7۰ – ۴۹،  ۳۵ – ۴۸: تیلي :  تلي
 . منجانو د سیند په ښۍ غاړه کې واقع دی
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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
 

کوتل نوم ۀ فیټه. د خاواک د کوتل سویل ته په هندوکش کې د یو 117۰۰: لوړوالی  ۶۹ – ۴۴،  ۳۵ – ۳۶:  تــِــل
خان آباد د عمومي سړک د یوې برخې  –دی چې له تاجیکانو تر تل پورې تللې سړک ورڅخه تـېـرېـږي. دا د کابل 

ېـږي خو سخته الره ده، د ت ل کوتل یوازې د لپاره د الرې لنډولو یوه الره ده چې د خاواک د کوتل له پاسه تـېـر
 کچرو لپاره عملي کوتل دی. 

 7۰ – ۴۹،  ۳۵ – ۴۸: وگورئ : تلي :  تیلي 
کورونو یو کلی دی چې د وردج د سیند د څانگې د سنگلیچ په کیڼې غاړه  ۳۰: د  71 – 1۸،  ۳۶ – ۲7: تیر آباد

 مایله پورته واقع دی.  ۵کې له زیباکه 
دا کلی د کورونو یو کلی دی چې فیض آباد ته ورڅـېـرمه پروت دی.  ۲۰: د  7۰ – ۳۶،  ۳7 – ۵:  تیرگاني

 کوکچې د سیند پر ښۍ غاړه له ښارگوټي څخه نیم مایل ختیځ خواته واقع دی. 
 ۳۰کلي کې ۀ کلي نوم دی. دغـۀ : د وردج په دره کې د سیند په ښۍ غاړه کې د یو 71 – ۶،  ۳۶ – ۳۹: تیرگران

 ورونه دي چې له سینده پورته د سیند له پاسه پر یوه لوړه واقع دی. ک
کلي ته نـېـږدي یوه ویاله له یوې درې څخه سرچینه اخلي او گرد چاپیره ځمکې خړوبوي او بیا د کوکچې سیند ته 

ـې شیعه ئ ورلویږي. دلته د میوو ونې لکه منې، ناک، چهارمغز، زرد آلو او توت ډېـر پریمانه دي. استوگن وگړي
 تاجیکان دي. 

زکال کې دلته یوه کال ودانه شوله چې د پلي کنډک یوه جناحي څانگه په کې ځای پر ځای سي. دا کلی د  1۹۰۴په 
 مایله لیری دی.  ۴۰خیر آباد له سویل ختیځه 

 ۲۰۰۰۰لږه نوم دی. دا غر لږ تر ۀ لوړ غر ډېـرۀ : تیرگران په منجانو کې د یو 7۰ – ۵۸،  ۳۶ – 7:  گران تیر
مایله  ۲۰فیټه لوړ دی او که آسمان شین وي دا غر ان د دو راه له کوتله په ختیځواله لور کې ښکاري چې ظاهراً 

 واټن ورڅخه لري. 
کلي ۀ فیټه. د اندراب په درې کې د پُل  ایسار په سویل کې د یو ۶۴۵۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۲۸،  ۳۵ – ۳۶: تیرگران

کورونه دي. کلي ته نـېـږدې یوه تنگه دره ده چې له ښۍ لوري د پرندیو له  ۵۰نوم دی. دې کلي کې د تاجیکانو 
ۀ یو بل کلی د درې په خولـۀ نامـۀ ـږي. په همدغـیادېۀ منځغري سره یو ځای کـېـږي. دا تنگه دره د اوگدرې په نامـ

 کورونه لري.  1۸کې دی چې 

 ۶۸ – ۵۶،  ۳۶ – 1۸: وگورئ : توپه تي :  توبه تي 
 . کلي نوم دیۀ مایلۍ کې د یو ۲د رستاق د شمال لویدیځ په :  ۶۹ – ۴7،  ۳7 – ۶: توخه

 : د شیخ علي هزاره گانو یوه قومي څانگه ده تــُـخــته
 کلي نوم دی.ۀ مایلۍ کې د یو ۸د رستاق د شمال په :  ۶۹ – ۴۶،  ۳7 – 11: تولک

ایالق نوم دی چې د ۀ : د ولیانو د مخځغري په یوې څنگیزې تنگې درې کې د یو ۶۸ – ۵۶،  ۳۵ – 1۸: توپــَـتـي 
 کټه سنگ او کاوشان په شمال کې واقع دی. 

 7۰ – ۴۹،  ۳۵ – ۳۶:  تولوق سنده : وگورئ : پارشو 
راکوزې شوې درې  ېښتي پر شمال ختیځ باندې د یود د: دا د غوري  ۶۸ – ۳۰.  ۳۵ – ۴۹:  توند: تـُـندره:  تُن

له الرې  ېکیان څخه درې نیم مایله لیرې د دهانۀ کیان پورې سړک له دهانـۀ شیر تر دهانـۀ نوم دی. دلته له چشمـ
نسلي اسپې  شـمـېـرهمواره دښته ده چې یو مایل پلنوالی لري او په پریمانو بوټو او وښو پټه ده او یو  هننوځي، دا یو

ۀ څړ ځای کې گرځي. له همدغـۀ دښتې کې لیدل کـېـږي چې د دای میرک شیخ علي هزاره گانو په دغـ دې هم په
 یارډو ته راټـېـټـېـږي ۲۰۰ـې ئارتوالی ټکي دوه مایله پورته دره ښۍ الس ته کږېـږي او دومر انقباض مومي چې 

ې درې په اوږدو کې پر مخ ځي حال دا چې د د دکیان سړک ۀ د دهانـاو د گاونډ تنگه دره ورسره یوځای کــېـږي. 
اساسي درې له سره د بدقاق تر کوتل پرمخ ځي. د تنگې درې او توند درې د یو ځای کـېـدنې په  اوښ د تگ الر د

 ر زیارت دی. ټکي کې د خواجه خض
 7۲ – ۵۳،  ۳۶ – ۵۰فیټه. :  1۶۳۵۰: وگورئ : اوچیلي کوتل : وگورئ :یُست : لوړوالی :اوچلي

 71 – ۴۳،  ۳۶ – ۳۸: وگورئ : ایشتراغ :  اوچدرغ  
سمت  باال پر سړک باندې په قطغن  –ُرستاق  –خان آباد  –: د کابل  ۶۹ – ۳7،  ۳۶ – ۴7: اوچدوق :  ُدکک اوچ

 نیم مایلي واټن کې واقع دی. ۸کلي نوم دی چې د تالقانو د شمال ختیځ په ۀ کې د یو
 . یو کوتل هم سته چې له دې کلي څخه د ُرستاق پر لور درې نیم مایله لـېـرې دیۀ نامـۀ په همدغـ

 ۶۸ – ۳1،  ۳۵ – ۴۶: وگورئ : شولکتو :  اُمکي

 کلي نوم دی. ۀ مایله لیرې د یو ۳۰: د ورُدج د سیند پر غاړه د زیباک له شماله  71 – ۴،  ۳۶ – ۴۹:  اُمول 
مایلۍ کې یو ډېـر  1۰فیټه. دا په ختیځ هندوکش کې د دو راه د کوتل د شمال ختیځ په  1۵7۰۰: لوړوالی :  اونی

 سخت کوتل دی. دې کوتل ته د بدخشان پر لور له سنگلیچه یوه الره راغلې ده. 
الی سي چې ورڅخه د دی خو انسان په پښو باندې ورڅخه تـېـرېـدۀ دا کوتل عمالً د څارویو لپاره د تـېـرېـدلو وړ نـ

  یو بل کوتل د کابل لویدیځ ته د میدان په والیت کې دی.ۀ نامـۀ په همدغـدو راه کوتل ته ور واوړي. 
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 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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
 

: دا په واخان کې د آب  پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې یو اسکیرلی،  7۲ – ۴،  ۳۶ – ۴۹: اورگنت : اورگند 
تنه ژوند کوي. هم د کلي له پاسه او هم له کلي الندې دره د  ۵۰کلي ۀ او خوار کلی دی. د اټکل له مخې دغـۀ سپیر
 دا د سد  خندوت وروستنی کلی دی.  په راوتلو څوکو تنگیږي.ۀ غر

 7۲ – ۴،  ۳۶ – ۴۹: وگورئ : دورگن : او : اورگند :  اورگنت 
دی چې د ستر او  ډېـر آسانه کوتل نومۀ فیټه. دا د یو 1۴۰۰۰: لوړوالی :  7۴ – ۲7،  ۳7 – ۲۴:  اورته بل

مایلۍ او د بوزای گنبد د  1۵کوچني پامیر او د نیکوالس د غرونو د لړۍ تر منځ د ب ند رسکي د کوتل د ختیځ په 
 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۰شمال ختیځ په 

  کلي نوم دی. ۀ : له زیباکه تر فیض آباده د تللي سړک پرغاړه د یو 7۰ – ۵۹،  ۳۶ – ۵7: اوشکان 
: دا یوې کوچنې درې نوم دی چې د کوکچې د سیند له کیڼې غاړې  7۰ – ۳۹،  ۳۶ – 17: اُشنوگان :  اشکنام

ته او همدا شان د انجمن درې بر سر سمایله پورته یو ځای کـېـږي. په دې دره کې څو کلي  ۵سره له فریگامو څخه 
او  ۳۶ – 1۸رې ختیځ کې په د دېـږي چې یو غر دی چې د سر  ُاشنوگان نومـته د پښو د تگ لنډه الره ورغلې ده. 

 . کې واقع دی 7۰ – ۲7

 ۶۸ – ۵۳،  ۳۶ – 1۳: وگورئ : ایشتر غال :  اُشترغال 
: د وزبیکانو په هکله چې په بدخشان کې استوگنه لري د نورو  7۰ – 1۶،  ۳7 – ۹وزبیکان )ژ( :  ازبکان :

د قوم په هکله نسبتاً مشرح معلومات په پینځم ټوک کې راغلي دي. په  ومعلومات لپاره وگورئ قطغن. د وزبیکان
 مایلۍ کې واقع دی.  ۳۰یو کلی د فیض آباد د شمال لویدیځ په ۀ نامـۀ همدغـ
کرهنیزه ښـېـرازه دره ده چې د پنجې د سیند په کیڼې غاړې کې  ښه : دا یوه 71 – ۳۰،  ۳7 – ۲۸ویر :  وایر :

 1۲ه دره ده چې خـېـزتر ټولو حاصل کې خولې په مقابل لوري کې ډوبـېـږي. دا په شغنان تقریباً د ُسچن د درې د
ـې پرته ټوله دښته کرل شوې ئدي او مخې ته ۀ ـې د غرزبین د غرونو د لمنو په تړانگو کې پراتـئکلي لري او ټول 

 ده. 

 7۳ – ۴۹،  ۳7 – ۳: وگورئ : ورم :  ورام  

 7۰ – ۵۲،  ۳۵ – ۲۸: وگورئ : کمربیده :  وران 
فیټه. دا په لوی پامیر  1۳۳۹۰: لوړوالی :  7۳( ۳۴ – ۴۶، ) ۳7 –( ۲۴ – ۲۶) : سِر قول: وگورئ :  ویکتوریا

جهیل نوم دی چې اوس د افغان سرحد او روسانو تر منځ پوله ۀ کې د اکسوس د پامیر د څانگې په سر کې د یو
 جوړوي. 

د ویکتوریا جهیل د پامیر  -ت د پامیر د سرحدي تحدید د کمیسیون له راپور څخه اخیستل سوي دي : الندیني معلوما
مایلۍ په لویدیځ کې واقع دی او د  1۲د سیند او د آقسو د څانگې کوکمرمر / قوقمرمر تر منځ د موجود خوړ د 

ر دوه نیم مایلو پورې ارتوالی لري چې د او له یو نیم ت والیمایله اوږد 1۲تکې شنې هیندارې په شان ده چې  شدیداً 
د ویکتوریا  ؛شخو شډلو، په واورو پوښلو لوړو غرونو د ژیو بیروني شکلونه منعکسوي پولې په دواړو غاړو کې د

فیټه کښته دی.  ۵۰۰څخه « آب پخشان»ې وړفیټه لوړ او د اوبو یلوونکي ل ۴۰۰جهیل د چقمقین د جهیل په پرتلې 
مایله اوږد دی او د  1۴د اوبو چینې او یو بل مرستیال جهیل چې  سرچینې د جهل تر سطحې الندېد جهیل د اوبو 

هم پـېـژندل کـېـږي چندانې ۀ درې له شمالي سرځوړو ډډو څخه چې د جرتي گنبد له کوتله چې د ینگي دیوان په نامـ
نو نسبي لوړوالی له هغو اټکلونو ال هم دی راپورته کـېـږي. د جهیل په گرد چاپیره کې د راغونډو غروۀ لـېـرې نـ

پخوانیو سیالنیانو یا مسافرو ورکړی دی. دا غرونه د جهیل د سویل له سطحې څخه له  شـمـېـرجگ دی چې یو 
 فیټو ډېـر لوړ دي.  ۴۰۰۰فیټو ال لوړ دي او د شمال له خوا له  ۶۰۰۰تر  ۵۰۰۰

 7۰ - ۴7،  ۳۰ – ۴7: وگورئ : یُمگان :  وادي یُمگان 
مایلۍ کې په  1۵کلي نوم دی چې د جرم د شمال په ۀ : دا په بدخشان کې د یو 7۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۵1:  واغار دره

 یوې سمسورې کرهنیزې درې کې واقع دی او کوچیان په کې استوگن دي. 
تللې  د واغار درې له ډډې څخه یوه الره تـېـرې شوې چې د اشپینگاو له الرې له جرم څخه فیض آباد ته مستقیمه

 .دا کلی د جرم د شمال لویدیځ په دوه مایلې کې دیده. 
کورنۍ په کې  ۲۰کلي نوم دی چې د تاجیکانو ۀ : دا په خنجانو کې د یو ۶۹ – 1۸،  ۳۵ – ۲7: آغ دره : واغدره 

 استوگنې دي.
 

 نور بیا
 : واخان
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