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 سریزه
 پـېـژندنه

 د افغانستان تأریخي او سیاسي ژورنال
 د اصطالحاتو او لغاتو څانگه

 کاتالوگ
 د نقشو برخه

 سریزه
 

د والیتونو د افغانستان د تأریخي او سیاسي ژورنال دویم ټوک، د افغانستان په سویل کې د فراه، نیمروز او هلمن
د  عادي سړي او هم د پوهانو لپاره تخصصي معلومات وړاندې کوي؛ۀ سیمې تر پوښښ الندې نیسي چې هم د یو

 سته. ۀ افغانستان په هکله ډېـري دا معلومات ه په نورو ریفرنسي سرچینو کې نــ
 

لپاره به یو نوی بنسټ رامنځته اوسنی ژورنال چې د یوې پـېـړۍ د جمعي څـېـړنو پایله ده د افغانستان د مطالعاتو 
کړي. د افغانستان د مطالعاتو د هرې ساحې پوهان به د افغانستان د سویلي برخې د تخصصي څـېـړنو په برخې کې 
دا معلومات د پیل او د خوځښت لومړني او حتمي معلومات وگڼي. او هغوی چې په افغانستان کې غیر تخصصی 

ه د یوې ځانگړې سیمې او د جغرافیوي اشکالو د موندلو لپاره گټور ومومي او د لیوالتیا لري دا گزیتر یا ژورنال ب
تأریخي سیاسي او جغرافیوي خصوصیاتو په هکله به داسي معلومات تر السه کړي  چې له بډایو پس منظر 

 لرونکي موادو سره مل دي.
ـې د نولسمې ئسو او ایجنټانو اوسنی ژورنال د هغو موادو پر بنسټ جوړ سوی چې د برتانوي هند دولت، جواسی

پـېـړۍ له پـیـله راټول کړي دي. د امپریالیزم د پرمختگ په عصر کې افغانستان "هندوستان ته د ننوتلو د دروازې" 
مهم ټکي واوښت او هم د برتانوي او روسي سترواکیو تر منځ د منازعې او مشاجرې په ټکي بدل سو. له ۀ په یو

ده چې د برتانوي هند بیالبیلو دولتي څانگو خپلې هر ډول هڅې په دې موخې پراخه ۀ نـهمدې کبله دا د تعجب خبره 
کړي چې ددې هـېـواد د توپوگرافۍ، قومي جوړښت، اقلیم، اقتصاد او کورنیو سیاستونو په هکله هر ډول ممکنه 

ـې پراخه ئاو لمنه ـې پوځي مالحظات ول پیل ئمعلومات راټول کړي. له دې کبله ددغو هڅو لړۍ چې اصلي موخه 
سوه او دا لړۍ به دم پر دم تازه کـېـدله او نقشې ورڅخه ترالسه سوې، او هم لویدیځو او افغان پوهانو د غیر سیاسي 

ـې دومره جامع او مفصل معلومات تولید کړل چې د ئاهدافو لپاره نور معلومات راټول کړل او د افغانستان په هکله 
 ـې وموند. ئښت ریفرینس د ځالگۍ یا شبکې ارز

 

 جوړښت او وسعت
ـې د پراخوالي څومره والی. ئپه دې ژورنال کې مو باید دوه فکتورونه څرگند کړي وای یعنی د کار جوړښت او بل 

لومړي سر کې باید دوه پرېـکړې سوې وای: د اوسني اثر جوړښت ماهیتاً هماغه جوړښت دی چې د برتانوي 
په دې کې یوازې یوه استثناء ده چې پر هماغه کار باندې موږ اصالحات مخفي گزیتر په لومړیو کې درلود خو 

ورزیات کړي دي، نظر ثاني مو ورباندې کړی او پراختیا مو ورکړې ده. ورباندې مو تر ټولو عالي او تر دې دمه 
ست یا عربي الفبا باندې مو د راغلو نومونو او اعالمو فهر –نوې جوړې سوې نقشې مو ورزیاتې کړي او پاړسو 

اندکس ورزیات کړی دی. د ژورنال د وسعت په هکله موږ ته اړینه سوه چې پرېـکړه وکړو : موږ ته دا ممکنه وه 
چې د ټولو هغو جغرافیوي نومونو لیست چې افغان کارتوگرافیک انستیتیوت جوړ کړی او ور سره موجود دی پر 

ـې له اقتصادي ئدومره ډېـره پراخـېـدله چې چاپ  دې کار باندې ورزیات کړو؛ خو په دې کار سره د ژورنال لمنه
له دې کبله مو اړینه وبلله چې ددې کار لمنه په دې ډول رامحدوده کړو چې ددې ژورنال هیڅ ۀ. اړخه ناشونی کاو

 سي. ۀ ډول معلومات چې اصالحاتو ته اړتیا هم لري حذف نـ
 

ري نومونه ټکي په ټکي کټ مټ هماغسې راوړل د لوستونکي پام به دې ټکي ته راواوړي چې په دې ټوک کې ډېـ
شوي چې بیالبیلو سرچینو لیکلي دي. دا په دې منتجه سوه چې موږ گډې وډې یا څو ډوله بڼې د ترمینالوژیو یا 
مصطلحاتو ولرو، دې خبرې زموږ کار ال نور هم سخت او کړکچین کړ چې موږ په دې ټوک کې د نقشو په گډون 

انگلیسي کې د هغوی د لیکلو او تلفظ کولو لپاره د الفبا له بیالبیلو سیستیمونو څخه کار  ټول راوړل سوي نومونه په
واخلو. دلته موږ له عربي، تورکي، فارسي، پښتو او څو نورو ژبو او لهجو سره مخامخ یو چې د لیکلو تلفظي بڼې 

د انگلیسي لنډ واولونه او د عربي خطي نسخ  –سو اخیستالی. د پاړسو ۀ سیستم څخه کار نـۀ ـې له یوئلپاره 
افغان ۀ ښیي. د عامو نومونو د لیکنې په ډول باندې ځیني وختونه نـۀ د جوړښت په شان گرامري بڼې نـ« اضافت»

لویدیځي سرچینې له یو بل سره همغږي لري. افغان سرچینې په خپلو هجایي لیکنو کې د سیمه ییز او یا ۀ او نـ
چې د لیکلو درست او صحیح هجایي ادبي سیستم هم لري بیا هم ډېـریو وختونو  محاورتي تلفظ له کبله سره له دې

دی چې د هجایي لیکلو لپاره خپل سیستم په دې ۀ کار نـۀ دي. مؤلف احساس کوي چې دا ددۀ کې سره همغږي نـ
ً بې نظمه حالت ته راوړي. دا یوازې د افغ انستان د موخې تحمیل کړي چې گڼې نظم او معیاري توب داسې تقریبا
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علومو د اکاډیمۍ کار دی. په دې ډول سره انگلیسي ته د نومونو د هجا کولو او ایندکس کولو ستونزه تر ډېره ممکنه 
او عملي شکل سره حل سو : یعنې : مصطلحات هماغسې چې په غیر تخنیکي ادبیاتو کې ښکاري او ویل کـېـږي 

علمي نشراتو لیکلي دي. که د لیکلو هجایي بڼه عادي  ولیکل سول؛ یعنې هماغسې چې اخبارونه او په عام ډول
وي نو د دقیقې هجایي بڼې د لیکلو مثالونو مو د الفبا په سیستم ورته په پای ۀ لوستونکي ته په آسانۍ د پیژندلو وړ نـ

بڼه عربي لیکنیزه  –عربي بڼه هم لیکل سوې ده. د پاړسو  –کې برابر کړي دي او د هر نوم لپاره د هغوی پاړسو 
په ایندکس کې لوستونکي ته دا آسانتیا په الس ورکوي چې په افغان سرچینو کې په هماغه بڼه لیکل سوی نوم دلته 

ـې غوښتله او ئومومي. له دې کبله موږ وکوالی سول د هغو علماوو قناعت هم تر السه کړو چې د لیکنې دقیقه بڼه 
ۀ داسې الره ونیوله چې عادي لوستونکی ورسره اللهانده نـ پیچلي سیستم کې موۀ د نومونو د هجاکولو په داسې یو

 سي. 
دلته پر دې هم باید تأکید وسي چې په دې ژورنال کې ورکړل سوي جغرافیوي کواردیناتونه او واټنونه ځیـنو ځایونو 

شه کې ـې دا ده چې لوستونکی وکوالی سي یو نوم په نقئکې یوازې په تقریبي ډول ورکړل سوي او یوازینۍ موخه 
ومومي. ما ته وویل سول چې د واټن او وزن په هکله میتریک سیستم په پام کې ونیسم. د برتانوي  وزن او واټن 
ټاکنې معیار ته په کتلو مو دا کار په سختۍ سره کوالی سوای. د افغانستان د وزن او واټن معیار ډېـر پیچلی دی : د 

دی چې هماغه یو ۀ ه ورته دي خوا دا ورته والی په دې معنی نــې یو بل تئواټن داسې واحدونه سته چې نومونه 
واټن دې وي. ددې لپاره موږ ته تر ټولو ساده الره دا وه چې لوستونکو ته هغه جدول وړاندې کړو چې د واټن او د 

 ـې په خپله محاسبه کړي. ئـې لوستونکی کوالی سي خپله ئوزن د تبدیلولو یو جدول وړاندې کړو او له مخې 
 

 لویدیځ واحدونه

 اوږده والی واټن

 اینچ 1 میلی متر ۲،۵۴ سانتی متر 1 اینچ ۰،3۹۵

 فوټ 1 متر ۰،3۰۴۸ ا متر فیټ 3،۲۸1

 یارډ 1 متر ۰،۹1۴۴  یارډ 1،۰۹۴  

 فرالنگ 1 متر ۲1۰،1۶۸ کیلومتر 1 فیټ ۴،۹71

 مایل 1 متر 1،۶۰۹.  3۴۴  
  

 ساحه 

سانتي متر  ۶. ۴۵1۶ سانتي متر مربع 1 فوټ انچ ۰. 1۵۵
 مربع

 انچ مربع 1

 فوټ مربع 1 متر مربع ۰.  ۰۹۲۹۰3 متر مربع 1 فیټ مربع 1۰.  7۶3۹

 یارډ مربع 1 متر مربع ۰.  ۸3۶13  یارډ مربع 1.  1۹۵۹۹

 ایکر 1 هکتار ۰.  ۴۰۴۶۸۶ هکتار 1 ایکره ۲.  ۴711

 ل مربعمای 1 کیلومتر مربع ۲. ۵۹۰ کیلومتر مربع 1 مایل مربع ۰.  3۸۶1
 

 اوزان

 اَونس 1 گرام ۲۸.  3۴۹۵ گرام 1 اَونس ۰.  ۰3۵۲7۴

 پَوند  1 کیلوگرام ۰. ۴۵3۵۹۲۴ کیلوگرام 1 پَونده ۲. ۲۰۴۶۲

میتریک  1 .  ۰1۶۰۵ میتریک ټن 1 ټن ۰. ۹۸۴۲
 ټن

 ټـن 1

 

 د تودوخې  درجات
 له فارنهایته سانتي گرید ته 

 

سانتي 
 گرید

سانتي  فارنهایت
 گرید

سانتي  تفارنهای
 گرید

سانتي  فارنهایت
 گرید

 فارنهایت

1  .۴1 1۰۶ 7  .۲1 71 ۲ .۲ 3۶ ۲ .17 - 1 

7  .۴1 1۰7 ۲ .۲۲ 7۲ ۸ .۲ 37 7  .1۶ 
- 

۲ 

۲  .۴۲ 1۰۸ ۸  .۲۲ 73 3 .3  3۸ 1  .1۶ 
- 

3 

۸  .۴۲ 1۰۹ 3  .۲3 7۴ ۹ .3 3۹ ۶  .1۵ ۴ 
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- 

3  .۴3 11۰ ۹  .۲3 7۵ ۴  .۴ ۴۰ ۰  .1۵ 
- 

۵ 

۹  .۴3 111 ۴  .۲۴ 7۶ ۰  .۵ ۴1 ۴  .1۴ 
- 

۶ 

۴  .۴۴ 11۲ ۰  .۲۵ 77 ۶  .۵ ۴۲ ۹  .13 
- 

7 

۰ .۴۵ 113 ۶  .۲۵ 7۸ 1 .۶ ۴3 3  .13 
- 

۸  

۶  .۴۵ 11۴ 1  .۲۶ 7۹ 7  .۶ ۴۴ ۸  .1۲ 
- 

۹ 

1  .۴۶ 11۵ 7  .۲۶ ۸۰ ۲  .7 ۴۵ ۲  .1۲ 
- 

1۰ 

7  .۴۶ 11۶ ۲  .۲7 ۸1 ۸  .7 ۴۶ 7 .11 - 11 

۲  .۴7 117 ۸  .۲7 ۸۲ 3  .۸ ۴7 1 .11 - 1۲ 

۸  .۴7 11۸ 3  .۲۸ ۸3 ۹  .۸ ۴۸ ۶ .1۰ - 13 

3  .۴۸ 11۹ ۹  .۲۸ ۸۴ ۴  .۹ ۴۹ ۰  .1۰ 
- 

1۴ 

۹  .۴۸ 1۲۰ ۴  .۲۹ ۸۵ ۰  .1۰ ۵۰ ۴  .۹ - 1۵ 

۴  .۴۹ 1۲1 ۰  .3۰ ۸۶ ۶  .1۰ ۵1 ۹  .۸ - 1۶ 

۰  .۵۰ 1۲۲ ۶  .3۰ ۸7 1 .11 ۵۲ 3  .۸ - 17 

۶  .۵۰ 1۲3 1  .31 ۸۸ 7  .11 ۵3 ۸  .7 - 1۸ 

1  .۵1 1۲۴ 7  .31 ۸۹ ۲  .1۲ ۵۴ ۲  .7 - 1۹ 

7  .۵1 1۲۵ ۲  .3۲ ۹۰ ۸  .1۲ ۵۵ 7  .۶ - ۲۰ 

۲  .۵۲ 1۲۶ ۸  .3۲ ۹1 3  .13 ۵۶ 1  .۶ - ۲1 

۸  .۵۲ 1۲7 3  .33 ۹۲ ۹  .13 ۵7 ۶  .۵ - ۲۲ 

3  .۵3 1۲۸ ۹  .33 ۹3 ۴  .1۴ ۵۸ ۰  .۵ - ۲3 

۹  .۵3 1۲۹ ۴  .3۴ ۹۴ ۰  .1۵ ۵۹ ۴  .۴ - ۲۴ 

۴  .۵۴ 13۰ ۰  .3۵ ۹۵ ۶  .1۵ ۶۰ ۹  .3 - ۲۵ 

۰  .۵۵ 131 ۶  .3۵ ۹۶ 1  .1۶ ۶1 3  .3 - ۲۶ 

۶ .۵۵ 13۲ 1  .3۶ ۹7 7  .1۶ ۶۲ ۸  .۲ -  ۲7 

1  .۵۶ 133 7  .3۶ ۹۸ ۲  .17 ۶3 ۲  .۲ - ۲۸ 

7  .۵۶ 13۴ ۲  .37 ۹۹  ۸  .17 ۶۴ 7  .1 - ۲۹ 

۲  .۵7 13۵ ۸  .37 1۰۰ 3  .1۸ ۶۵ 1  .1 - 3۰ 

۸  .۵7 13۶ 3  .3۸ 1۰1 ۹  .1۸ ۶۶ ۶  .۰ - 31 

3  .۵۸ 1 37 ۹  .3۸ 1۰۲ ۴  .1۹ ۶7 ۰ 3۲ 

  ۴  .3۹ 1۰3 ۰  .۲۰ ۶۸ ۶  .۰ 33 

  ۰  .۴۰ 1۰۴ ۶  .۲۰ ۶۹ 1 .1 3۴ 

  ۶  .۴۰ 1۰۵ 1  .۲1 7۰ 7  .1 3۵ 
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 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
 

 : اوزان
 

  گرام ۰.  1۹ نخود  1

  گرام ۴.  ۴ مثقال 1

  گرام 11۰.  ۴ خورد 1

  گرام ۴۴1.  ۶ پاو 1

 کیلو گرام 1.  77 گرام1،7۶۶.  ۴ چارک 1

 کیلو گرام 7.  ۰7 گرام 7،۰۶۶.  ۰ سیر 1

 کیلوگرام ۵۶۵.  ۲۸ گرام ۵۶۵،۲۸۰.  ۰ خروار 1

  مثقاله 1 نخود ۲۴

  سیر 1 مثقاله  3۰

 پونده( 13پونده، که غنم وي  1۲من ) 1 سیر ۴۰

  پونده( 1۲۰۰خروار ) 1 منه 1۰۰
 

 همدا شان وگورئ چخانسور : د اوزانو او مساحت په هکله
لوستونکي به د چخانسور، الش جوین او خاش تر عناوینو الندې د اوبو د ویش په اړوند او همدا شان د کرنې د 

ضمیمه کې به په څارویو او انسانانو کې د پورې معلومات تر السه کړي او په ۀ ډولونو او فعالیتونو په باب په زړ
خپرو یا شایع ناروغیو په هکله معلومات په هغو یو شمــېــر سیمو کې وړاندې سي چې په افغانستان کې د برتانیې د 

 څو ځله حضور په ترڅ کې لیدل شوي دي. 
ددغو راټولو سویو د هغو نومونو تر څنگ چې ستوري د نښې په ډول ایښودل سوي دي په دې معنی دي چې دا 

ز پورې تازه سوي دي؛ او هغه کرښې چې په ریونده یا آیتالیک ډول ښودل 1۹73نومونو په هکله معلومات تر 
باندې یا د اوسنیو سرچینو پر بنسټ  نوي معلومات ورزیات سوي یا ۀ نامـۀ سوي دي په دې معنی دي چې په هماغـ

ز کال پورې بشپړه سوې ده، دلته 1۹1۴ـې تر ئچې شرحه اصالح سوي دي.په پاې کې نور نومونه  هماغه دي 
استثناء هماغه ده چې وویل سوه او په متن کې دننه ورته نغوته یا اشاره سوې ده. خو له دې سره سره ټول مخکیني 
معلومات بیا هم له سره له څو سرچینو سره بیا بیا پرتله سوي دي او تر شونې یا ممکنه حده پورې تصدیق سوي 

 دي. 
ـیې له هغو سرچینو څخه اخیستل سوي دي چې په دې ئددې ژورنال د تصحیحاتي کار په لړ کې کاَرول سوې احصا

وروستیو کې چاپ سوي دي. دا سرچینې موږ ته د مقایسې د یوې وسیلې په توگه راکړل سوې چې نوموړي 
باید د یوې ۀ ـیوي معلومات نـئدا احصا ـیوي معلومات د بیالبیلو تیرو مهالونو له معلوماتو سره پرتله کړو؛ اوئاحصا

ـیوي معلومات اکثریت وختونه د نومونو بـېـالبـېـل ئمطلقې ډاډمنې سرچینې په توگه وگڼل سي ځکه افغان احصا
 ډولونه ښیي او ددې بـېـالبـېـلوالي شمـېـر هم د پام وړ دی. 

ډول شرحه کړو چې د تـېـر او اوسمهال لپاره موږ ددې هـېـواد د شرحې لپاره یوه هڅه وکړه چې دا هـېـواد په دې 
د یوې ډاډمنې ریفرینس سرچنې په توگه وي. هغه بنسټ چې دې کار ایښی دی اوس کوالی سي د علماوو د ټولنو 

ـېـوالتیاوې لري او دا کار به د افغانستان د یوې او نورو هغو کسانو لپاره د کار وړ وي چې په افغانستان کې ل
 معتبرې کاملې شرحې د بشپړولو او راټولو لپاره د خوځښت او پیل ټکی وي. 

 

 :سرچینې
ـې ورباندې کړې موږ ته وړاندیز وکړ چې ددې ئهغو لوستونکو چې ددې ژورنال لومړی ټوک لوستی او کره کتنه 

خذ دې هم وویل سي، دا دواړه کارونه د دې گزیتر د بشپړلو پرمهال سوي دي ژورنال د کار سرچینې او د اثبات مأ
او د هغو  لوستونکو  لپاره هم گټور دی چې په ځانگړې تخصصې ساحه کې لیوالتیا لري. څرگنده ده چې دا به ډېر 

ه کړو خو زه گټور کار وي چې موږ وکوالی سو دومره ډېـر ستړی ستومانه او پراخ بیبلوگرافیک مأخذ دلته ضمیم
 وینم. ۀ ـې اړتیا نـئاحساس کوم چې دا به زموږ د اوسني کار له مقیاس څخه ډېـر زیات سي او حقیقتاً چې زه 

دلته ومومي چې په نورو کې یادې سوې دي لکه د دانالد. ن. ویبلر د ۀ لوستونکی به په دغو بیبلوگرافیو کې هغه څـ
 – 1۹۴۵د ادبیاتو دوه ټوکیز کتاب، چاپ  -افغانستان د بیبلوگرافۍ  افغانستان د بیبلوگرافۍ حاشیه لیکنې، او د

کتاب کې جرمني مواد او معاصرې ۀ ِمَسرشمیت او ویلي کراوس لیکلی دی، په دغـ  ز چې اي. الف.1۹۶7
دي راوړي. همدا شان شوروي بیبلیوگرافي هم سته چې ټ. آی. کوختینا لیکلې ده ۀ سرچینې راغلي دي چې ویلبر نـ

یادېـږي او د وارتن گریگورین کتاب دی چې د معاصر افغانستان ظهور ۀ په نامـ 1د : بیبلیوگرافیا  افغانستانااو 
 پاڼې بیبلیوگرافیک معلومات لري.  ۵۰نومـېـږي او څه دباندې 

                                                           
1
 - T.I. Kukhtina, Bibliografia Afganistana: Literatura na russkom iazyka  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 7تر 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
 

ۀ ـې ددغـئدلته به همدومره کافي وي چې په یو شمــېــر هغو عمده سرچینو خبرې وکړو چې له کارونو څخه 
نال د راټولولو او بشپړولو په لړ کې ورڅخه اخځ اخیستل سوی دی. له ژورنال سره د پـېـژندنې د برخې په ژور

ضمیمه کې به لوستونکي د برتانوي سرچینو او منابعو یو لیست وگورئ لکه د بیلو، بیدولف، مک موهن او یاتي 
ـې ئېـر ښکـېـل ول. دوی او نور چې نومونه ـې مشاهیر دي او دوی د افغانستان د څـېـړنو په برخې کې ډئچې دوی 

الندې وړاندې کـېـږي هغه برتانویان دي چې په تیرو سلو کلونو کې افغانستان ته د پوځي مأموریتونو یا د سولناکو 
ـې په څـېـړنو کې د یوې مودې لپاره گډون کړی دی او په دې توگه هغه ئمأموریتونو په لړ کې گډون او یا 

ول کړي چې دوی تر خپلې وسعې په سیمې کې تر السه کړي دي. ددغو معلوماتو ډېـرۍ برخه ـې راټئمعلومات 
چا ورته السرسی ۀ هغه مهال چاپ سوې وه چې د برتانوي دولت د مخفي چارو د کارولو لپاره وه او یوازې هغـ

ده چې تل یو شمـېـر  څرگندهۀ. درلودای سوای چې په برتانوي آرشیفي سرچینو کې ورته د پلټنې حق ورکول کـېـد
تر لقب الندې تصدیق « بومي مخبرانو »ناڅرگندو گمنامو څـېـړونکو په پلټنو کې ونډه اخیستې او ددوی ونډه د 

سوې ده. همدا شان هغه سرچینې چې ما موندلي دي او ددې ژورنال د اصالحاتو او تازه کولو لپاره راته گټور 
دي ذکر ۀ د بیبلیوگرافیو هغه سرچنې په پورتني یاد شوي لیست کې نـښکارېـدل له هغو څخه باید یادونه وکړم، 

ز 1۹۶۹سوي دا دي : آرتر. او. ِوستفال : په افغانستان کې د ځمکې د سطحې د اوبو پلټنه، د واشنگټن ډي سي 
پلټنې جیولوژیکي سروې. آرتر او. ِوستفال او وي. َجې. لتکوویچ : د افغانستان لپاره د ځمکې د سطحې د اوبو د 

. ویتو َجې لتکوویچ : د افغانستان د ځمکې د سطحې د اوبو د څـېـړنې د پروژې په 1۹۶۶پالن، واشنگټن ډي. سي. 
ز : د 1۹7۰.  ِجرالډ پ. اوونز، 1۹۶۸ز، واشنگټن ډي. سي، 1۹۶۸ – 1۹۶۴هکله د سر انجنیرانو فعالیتونه، 

ز؛ دا سروې د آیرا میم. ستیـفن 1۹71رې، کابل، کرنیز اقتصادی سروي : د افغانستان د هلمند او ارغنداب دَ 
ز. نون. میم. ِهرمان، 1۹۶۵ـې وو : د هلمند په َدره کې د زراعتي تولید اقتصاد، کابل ئگزارش تازه کوي چې نوم 

، کابل ۲َجې زیلهارت او پي. الل اندې  : په افغانستان کې له میترولوژیکو ستیشنونو څخه راټول سوي معلومات
ان او دانیل باالند د پاول ال اندې په ملتیا : د افغانستان جغرافیه : نوي معلومات او تازه اقتصادي . ویو1۹71

: هماغه شمــېــره 4ز او د افغانستان جغرافیه 1۹7۲، دوهمه شمــېــره، 3۶ 3بدلونونه په جغرافیوي معلوماتو کې
ز 1۹۶1د افغانستان د معارف تأریخ، کابل  . پاینده محـمـد ظاهر او سعید محـمـد یوسف علمي : 1۹7۲دوهم. 

ـیـې ریاست، د معارف ئز، د احصا 1۹۶۹ز : د پالن وزارت 1۹۶۹ـیه، افغانستان ئ(، او د معارف احصا133۹)
 (. 1۹71) 13۵۰، کابل ۀـیـئـیوي وزارت پالن ریاست احصائاحصاۀ ز، مجموعـ1۹7۰وزارت 

منابعو څخه د ریفرینس په توگه ۀ لته له دوه وو افغان عمدکله چې ددې ژورنال لومړی ټوک مطبعې ته ورسید ه
ـې : قاموس جغرافیای افغانستان وو. دا په څلورو ټوکونو کې په فارسي لیکل سوی جغرافیوي ئذکر سوی وو : یو 

کلونو په لړ کې  1۹۶۰او  1۹۵۶ـرة المعارف چې په کابل کې د ئډایرکټري وه چې انجمن آریانا راټوله کړې وه. دا
چاپ سوی وو؛ بله سرچینه : د افغانستان جغرافیوي قاموس په پښتو ژبې وو. د پښتو جغرافیوي قاموس په ډېـر 
لوی مقیاس په ډېـر زیات کوښښ په پام کې نیول سوی وو او د پښتو لومړیو څلورو ټوکونو ته په کتنې ما قضاوت 

صـېـدلو په اتو یا لسو ټوکونو کې ځای سي. چې زما په گومان به دداسې قاموس بشپړول ښایي مخکې له خالۀ کاو
خو دا فرضیه اوس غلطه ثابته سوه، ځکه د توقع خالف، دداسې کار مؤلفینو خپلې پلټنې پای ته ورسولې او خپل 

رسید او ۀ ـې په دوه وو نازکو ټوکونو کې بشپړ کړ او په دې توگه په پام کې نیول سوی جامعیت سرته ونـئژورنال 
 ـې چې لس کاله مخکې بشپړه سوې وه جامع ښکاري. ئني کار په پرتلې فارسي بڼه د پښتنو د اوس

د افغانستان د سیمه ییزو نقشو په هکله دلته غواړم ووایم چې په افغانستان کې د افغان کارتوگرافیک د انستیتیوت له 
ي هغو ته د برتانیې، پلوه د تولید سویو نقشو برعکس، هغه نقشې چې د برتانوي دولت له پلوه تولید سوي د

پاکستان، هندوستان او تر ټولو مهمه د امریکا د متحده ایاالتو په لویو کتابتونونو کې السرسی ممکن دی. دا نقشې 
په مقیاس دي، او دا هماغه  1:  ۲۵3،۴۴۰په سلسلې کې لیست سوي دي د  5چې د افغانستان د جي ایس جي ایس

ز کال کې د جرمن ددولت لپاره د 1۹۴۰ډاډمنې نقشې وې. دا نقشې په  نقشې دي د ډېـرو وختونو لپاره تر ټولو
وو، دا نقشې هم د امریکا په عمده څـېـړنیزو کتابتونونو  1:  ۲۰۰،۰۰۰ـې ئنقشو د تولید بنسټ وگرځید چې مقیاس 

ز کال کې د 1۹۵1او  1۹۴۸کې موندل کـېـږي. په پای کې د امریکا د نړۍ لپاره هوایي نقشې دي چې په 
هم ۀ دي تولید سوي او نـۀ ـې هم په افغانستان کې نـئمقیاس چاپ سوې. له دغو نقشو څخه یوه  1:  1۰۰۰،۰۰۰

 ژورنال کې ذکر سوي دي. ۀ پورتنۍ یادې سوې نقشې ټول هغه نومونه یادوي چې په دغـ
 

                                                           
2
 - N. M. Herman, J. Zillhardt, and P. Lalande, Recueil de données des stations météorologiques de 

l'Afghanistan, Kabul, 1971 
3 - Viviane et Daniel Balland with collaboration of Paul Lalande, "La géographie de l'Afghanistan: Données 

nouvelles et transformations économiques récentes," in L'Information Géographique, Paris, xxxvi, No. 2, 
1972, 
4
 - La Géographie de l'Afghanistan," ibid., No. 2, 1972 

5
 -Geographical Section General Staff 
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 7تر 7 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
 

 مننه 
شوای تر سره ۀ التړ څخه پرته نـدا کار د یو شمـېـر کسانو او د یو شمـېـر بنسټونو له سخاوتمندانه اقتصادي م

کـېـدای. له دې کبله دا ماته د خوښۍ ځای او زما دنده ده چې له ټولو دغو کسانو څخه خپله مننه څرگنده کړم چې 
ددې پروژې په لړ کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل ول. په لومړي سر کې غواړم د څـېـړنې په ډگر کې له 

له تله مننه وکړم چې ددې پروژې له پیله تر پایه راسره همکاره ۀ ان سکویل څخه د زړخپلې همکارې پیغلې شیال 
وه. پیغلې شیال سکویل ددې ژورنال ټولې شپږ زره پاڼې ټایپ کړلې. هغې په خپلې وړتیا له ما سره د بدخشان او 

. د هغې خدمات د دې فراه د ټوکونو د موادو په بشپړولو او د وروستي متن په تصحیح کې راسره مرسته وکړه
 پرژوې په ونډه کې مهمترینه خدمات ول. 

خوښ یم چې خپله مننه ښاغلي غالم ج. عارض ته چې د کابل په پوهنتون کې د جغرافیې استاد دی وړاندې کړم، 
نوموړي په دې ټوک کې د ټولو جغرافیوي نومونو کواردیناتونه کتلي او تصدیق کړي او له بیالبیلو افغان سرچینو 

عربي  –ـې مواد چمتو کړي دي. نوموړي د پـېـژندنې د برخې لپاره څو نقشې ډیزاین کړلې او د متن پاړسو ئخه څ
ـې وکتل. په دې پروژې کې د ښاغلي عارض د همکارۍ پایله وه چې په کابل کې ایشیا فونډیشن موږ ته ئنومونه 

ه همکاري وکړه او دا همکاري د کابل او ددې فونډیشن غړي ښاغلي گلن بَـَورساکس موږ سرۀ الس راوغځاو
پوهنتون له پلوه مدیریت سوه؛ او د فول برایت د څـېـړنې عطیه وه چې له هغې الرې ښاغلي عارض وکوالی سول 

 ټکسون ته راسي او له ما سره په گډه خپل کار ته دوام ورکړي. 
ي مالتړ وکړ : د معارف وزارت، د عامې ددې پروژې د بشپړولو لپاره د امریکا د متحده ایاالتو دغو بنسټونو مال

روغتیا وزارت، د روزنې او خیر ښـیگڼو وزرات، واشنگټن ډي سي. همدا شان د باندنیو ژبو د سیمه ییزې څانگې 
د باندنیو مطالعاتو ریاست، د نړۍ والو مطالعاتو انستیتیوت، د معارف دفتر د ټولو څـېـړنو او سفرونو لگښت پر 

مالتړ لپاره له دې الرې وړاندې کړم. ۀ په ځانگړې ټوگه غواړم خپله عالي ترینه مننه ددغـغاړه واخیست او زه 
ـې زما د څـېـړنیز قرارداد د مدیریت په هکله مرسته کړې ئهغو افرادو چې د نړي والو مطالعاتو له انستیتیوت سره 

. ایپستین د څـېـړنو د څانگې دا دي : میرمن جولیا الف. پیتروف د څـېـړنیزې څانگې مشره، ډاکټر کارل پ
 پروگرام آفیسر او د امریکا د معارف په وزرات کې ښاغلی مورتون ډبیلو بچراچ د کاپي د حق مدیر

همدا شان ځان د هندوستان د کتابتون او د باندنیو هیوادونو د آرشیف له مأمورینو، او په لندن کې د کامنولت له دفتر 
د چاپ په پار منندوی بولم چې په اصل کې نیمه پیړۍ مخکې د برتانویانو د څخه ددې کار لپاره د هغو کارونو 

څـېـړنو په پایله کې بشپړ سوي ول. غواړم په ځانگړې توگه د میرمن جان سي لنکاسټر کتابدارې او اسناد 
ې څخه ساتونکې، ښاغلي مارتین مویر، د اسنادو د ساتنې مرستیال او میرمن والیري ِوسټن د څـېـړنو له مأمور

 له تله خپلې مننې وړاندې کړم. ۀ یادونه وکړم او دوی ته د زړ
همدا شان غواړم خپلې مننې د افغان انسیتیتونو غړو ته وړاندې کړم : لکه د کارتوگرافۍ انستیتیوت، د افغان  

پوهنتون، د پالن  ، د کابل«پښتو ټولنې»، پښتو اکاډیمۍ «ـرة المعارفئانجمِن آریانا دا» تأریخي مطالعاتو له ټولنې 
ـیې له ریاست او همدا شان د ئـیې له ریاست، د کرنې له وزارت، د پالن د وزارت د احصائله ورزات او د احصا

 باندنیو چارو له وزارت 
د اریزونا په پوهنتون کې د ختیځ د مطالعاتو د څانگې او د اداري چارو له خپلو همکارو ملگرو څخه د مننې 

ـیس او میرمن فلورانس سندیل سکرترې، دوی راسره په ئویلیم شولتز ددې څانگې عمومي ر پوروړی یم لکه ډاکټر
ـیس او ډاکټر ریچرد ک. ئډېرېو برخو کې مرستې کړي دي؛ ډاکټر هرمن ک. بلیبترو د آزادو هنرونو د کالج ر

اره د مالي مالتړ مدیریت ـې د څـېـړنو لپئـیس راسره مالي مالتړ کړی او هم ئکسنډر د څـېـړنو د ریاست مرستیال ر
 کړی دی. 

په افغانستان کې د ټولو په سر کې زه له دغو کسانو منندوی یم : ډاکټر روان فرهادي د باندنیو چارو د وزارت 
ـې هم د ئـیس. همدا شان دا کسان یو ئمرستیال او ښاغلی مظفرالدین یعقوبی د افغان کارتوگرافتیک انستیتیوت ر

دي. ډاکټر رابرت الف. نیومن د امریکا سفیر، ښاغلی تامس اي گوتییر د فولبرایټ ۀ نـ حذفیاتو یا تعلل مسؤول
ډایرکټر، ډاکټر لوویس دوپرې د امریکایي ټولنې غړی زما د څـېـړنو په برخو کې د آسانتیا د رامنځته کولو په 

]د گرز « 6لت گرزاکادیمیش دروک یو. ویرلگسنستا»برخې کې مرستندوی وو. په پای کې لیکوال غواړي په 
اکاډیمیک چاپ او نشر کمپنۍ[  له ډاکټر کار گرتزل د تخنیکي ستونزو په نښه کولو او حل کولو او هم له اینگ 

 ـې په خپل تخصص سره د چاپ لپاره چمتو کړ. ئلیوپولد شیدي څخه مننه وکړي چې متن 
 

 نوربیا
 لودویک آدمک

 

د لمړی ټوک ټولی  تر الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی لینک تر دغهتاسو  لوستونکو!قدرمنو  یادونه:

 برخي لوستی شی.

                                                           
6
 - Dr. Karl Gratzl of the Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz 
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