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ې مشرح او له تخنیکي اړخه د دقیقو جغرافیوي سرچینو ډېـرې برخې نقشې چې تاسو ولیدلې دا د دې ټوک د د
اړتیا سته چې سیمې په ال نور مشرح ډول تر  هښکارندویي تر نن پورې کوي. خو له دې سره سره بیا هم ډېـر

پوښښ الندې ونیسي او هیله مند یم چې هم افغان پوهان او هم باندني پوهاني خپلو هڅو ته په دې الره کې دوام 
 اسې یوې پلټنې یوه بیلگه الندینۍ نقشه ده چې په پای کې راغلېد دکړي. زیات ورکړي او نور اضافات ورباندې 

مقیاس جوړه سوې  ۲۵۰۰۰پر  ۱ز کال کې ده. دا نقشه د ۱۹۷۰د آستریایي مأموریت پایله په چې د واخان  ده
په پرښو او پلنو لویو ډبرو کې د کانتور کرښې ښیي، ودانۍ،  او په شپږو رنگونو په نښه شوې. تور : دا رنگ

ه، پرانیستې ځمکنۍ سړکونه او په پښو د تگ الرې. زرغون : ونې، سیندونه، ویالې، د اوبو لگولو کانالون
چاودې، کنگل چاودې او گنگلین دیوالونه. روښانه شین : یخچالونه، د جهیلونو داخلي برخې او سیندونه. 

ـې ئنصواري: د شنو وښو او کرکیلې کانتور کرښې. هیله مند یم دا گزیتیر او د سرچینو هغه پانگه چې دا کتاب 
 دې کړي.وړاندې کوي د پوهانو لپاره یوه جامع شرحه وړان
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 پای لومړی ټوکد 

 بیا نور 
  وکټ میدو

 ژورنال یخیاو تأر یاسید افغانستان س
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