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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول 

 
 ۲۷/۰۵/۲۰۲۱           : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
  لومړی ټوک 

 برخه مهڅلور
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ادمکډاکټر لوډویک . ډبیلو . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 آب ، اَو 

  ِ۷۰ -۲۳،  ۳۶ -۵۹:  باریکِآب 

 له شمال څخه « کلفگان»دی، د مکلي نوۀ کې د یو ېغاړه : د کوکچې د سیند په کیڼ ۶۹ -۵۷، ۳۶ -۵۶:  آبِبازان
 له شمال لویدیځ څخه شل مایله لیري. « کـِـشـِم»پینځلس مایله او د 

 اَو دان»ورئ : وگ آبِدان» 
کلي نوم دی. دا کلی ۀ د ولسوالۍ شمال لویدیځ ته شپاړلس مایله لیري د یو« زیباک»: د  ۷۱ -۱۰، ۳۶ -۱۵: آبَِدو

 کلي اکثریت استوگن تاجیکان دي.ۀ د دد زیباک او فیض آباد تر منځ سړک پرغاړه دی. 

 ۶۸ -۲۰، ۳۷ -۶: دریای پنج : وگورئ پنجه : پنجهِآبِ 
 ۷۴ - ۴۵تر  ۷۲ – ۴۰، ۳۷ – ۲۳تر  ۳۶ – ۵۸یای واخان : در :آب ِواخان

پـېـژندل ۀ نامـ په د سرحد د څانگې« پنجه»دا هغه نوم دی چې په عام ډول د اوبو د بهیر په پورتنۍ برخه کې د 
د تنگي په سویل لویدیځ کې « 2وخجیر»یا « 1وخیج روی»ې سیند اساسي بهیر په هندوکش کې د د دکـېـږي. 

ېـږي. دا بهیر د شمال لویدیځ لوري په نیولو پرته له دې چې کومه مهمه څانگه ورسره یو ځای شي دیرش راپورته کـ
یو ځای ورسره په ټکي کې  ژ( –گنبد ۀ )پوز «3گمبزۀ بوز»د  څانگهد سیند واټن وهي. ورپسې د کوچني پامیر  همایل

پام ۀ ه هیڅ ډول د اوبو د اصلي سرچینې په توگه پـدا د اوبو یو تنگ کم عمقه ترناو یا وړوکی رود دی چې پکـېـږي. 
کم عمقه ډبرین بستر کې ۀ ي. اساسي سیند له خپلې سرچینې د اتصال تر ټکي پورې په یوس ۀل کـېـدای نـکې نیو

ً د یو او په همدې ډول تل کم  مایل په پلن والي سره پراخـېـږيۀ بهـېـږي او د څو مایلو د واټن په وهلو سره تقریبا

                                                           
1
 - Wakhijrui 

2
 - Wakhjir 

3
 - Bozai Gumbaz 
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پامیر سیند کـېـږي. ۀ شنـۀ پرته نور نباتات نـ« بوټي له صابونک –زمۍ »د سیند په غاړو کې د  ر پاتې کـېـږي.ژو
ټکي کې چې ۀ په هغـر عالي واښه لري. ېـیادېـږي د څارویو لپاره ډۀ نامـۀ پـ« پامیِر واخان»چې په عام ډول د 

یو مایل کښته پامیر پای « گمبزۀ بوز»ه پراخـېـږي؛ خو له پامیر حدوداً څو مایل کوچنی پامیر ورسره یوځای کـېـږي،
، او سیند له پراخ کم عمقه بهیر څخه په تنگ، ژور او چټک ځغاستي سیند منقبض کـېـږي، او گړنگونه او مومي

حال  الندې پرتې غوڼدۍ د نښتر په ونو ټکی ټکی ښکاري،« لنگر» تر ي.کـېـږ ـې پلنوالی ال محدودئستوغې غونډۍ 
 هـېـڅـکلهد سیند پلنوالی  لري. شمـېـرپریمانه « د بوټې / ونې –غان »ـې او د سیند بستر په خپله د ئچې خَوړونه دا 

« سرحدۀ »پـ ته د سیند په ښۍ غاړه کې او ورڅخه لیرې دی.ساوړي. یوازینی سړک چې ۀ له شل یاردو پورته نــ
درې مایلو په پلنوالي هموارې درې ته ننوځي، او په د ي او کې دا سیند د غرونو له تنگیو او منځغرونو دباندې راوځ

کې « سرحد»په  په دوبي که دا ټول شگلن بستر ډک وي خوي. ارتوالی مومډبرین او شگلن بستر کې په څو څانگو 
بابا »َدرې ته نـېـږدې او بیا « 4َرکوټ»سي. د  وي او څوک ورڅخه په پښو پورې اوښتالیۀ تل چنداني ژور نـ

« پنجه ۀـقلع»گړندی کـېـږي. تر  ډېـرکې سیند راغونډېـږي. په دغو دواړو ټکیو کې د سیند بهیر زښت  «تنگي
د سیند « سرحد»یا د « آِب واخان»ـې د ئپورته برخه ۀ یادېـږي او له هغـۀ نامـۀ پــ« پنجه»الندې د سیند نوم نور د 

 په نوم یادېـږي. 
 

د اوبو د غاړې په کیڼ لور کې د پورتني اکسوس د ستر پامیر له څانگې : د آِب واخان  ۴۲-۷۲، ۳۷ -۰۰:  گچِآبِ 
له سویل « پنجهۀ قلعـ»دا بانډه د کلي یا یوې بانډې نوم دی.  ۀسیند د اتصال له ټکی یو مایل پورته د یوۀ غـد دسره 

 ختیځ څخه د شل مایلو په واټن یو وړوکی کلی دی. 

کورونه  ۸۰کلي نوم دی چې د غلیجو نـېـږدې ۀ پرغاړه بغالن کې د یو : د کندز د سیند ۴۳-۶۸، ۳۶ -۳۱: قولِآبِ 
-۶۸، ۲۲-۳۶یو ځای دی. ۀ نامـۀ پـ« اق قول» . اوسني نقشې ښیي چې په دغه عامه سیمه کې د ژوند کويکې په 
۵۰ 

 ۶۹( ۵ – ۱۱، )۳۶ –( ۵ – ۱۳)« جبر داغ»: وگورئ  آغهِچشمه
  ۶۹ -۱۸، ۳۵ -۲۷« واغ َدره»گورئ : و آغَِدره
ردا  ۷۱ -۲۴، ۳۶ -۵۹« یاغوردا»: وگورئ  اغ 

 فیټه ۱۶۶۳۰، لوړوالی ۷۱ -۳۱، ۳۶ -۱۸« نوک سان»: وگورئ  گرمِکوتلآ
چې دا  کلي نوم دیۀ په بدخشان کې د یو پر غاړهله کندزه د فیض آباد د سړک :  ۶۹ -۳۲، ۳۶ -۴۴:  آهنَِدره

د تالقانو او فیض آباد پر سړک د  مایلي کې پروت دی. ۲۲ د لویدیځ په« تِشخان»د ـې له څنگه تـېـرېـږي او ئسړک 
 یو بل کلی هم شته. ۀ نامـۀ مایلي کې په همدغـ ۱۵د لویدیځ په  د کوتل «لته بند»

پُـل »کې د څو کلیو نوم دی، دا کوچنی منځغری د ۀ خولـۀ : د آهنگرانو د منځغري پـ ۶۹ -۱۸، ۳۵ -۴۱:  آهنگران
کورونه دي.  ۴۰ نـېـږدېتاجیکانو « پشه یي»درې ورننوځي. دلته د په اندراب د پورته له سویل دوه مایله « ارسای

 له شمال ختیځ څخه نـېـږدې لس مایله لـېـرې دی. « /بانو6بنو ۀـقلع»د  5آهینگران
ۀ دا د هنـکورونو یو وړوکی هزاره میشی کلی دی.  ۱۲کې د « کیالس َدره»: په  ۶۸ -۴، ۳۵ -۳۰:  آهنگران
 .مایلي کې پروت کلی دی ۴۲ۀ سویل لویدیځ پـ غوري د
  ۶۹ – ۳۲، ۳۶ -۴۴« وگورئ : آهن َدره: »آهنگرهاِ

م ، غځـېـدلې دهښتې پر لور د دچې شمال ته د تورکستان  دا دې یوې درې نوم دی:  ۶۸ – ۱۲،  ۳۶ – ۳۵:  اجر 
د تروو اوبو یو  درهدا  .رېـږيتـېـ سړک ور څخه خان آباد –د خیر آباد ختیځ ته د تاشقرغان  چېداسې ښکاري 

دا  ؛تـېـرېـږي هم سړکمنځه له خیر آباده راغلی  له درې ېد دد څښلو وړ دي.  ـېئ ۀلري خو اوبـ نهر همکوچنی 
م ـئسړک سره یو ځای کـېـږي. دلته دا« رباط آق گنبز/ گنبد غزنیگک»چې د  څخه اوړي« تاش بیل»سړک له 

 ۱۲ۀ د سِرپـُـل پـمرکز وو. ې دا ځای د ایبک د ولسوالۍ د عرب کوچیانو ته. گمان کـېـږي چسۀ استوگن څوک نـ
 .مایلي کې یو کلی شته

کې یو کلی دی. ویل کـېـږي چې دا یو مخ په ودې  بیخ په ختیځ کوتلد لته بند د :  ۶۹ -۴۷، ۳۶ -۴۵ : آقِبوالقِ
 ته. سځای دی. دلته د مالگې کانونه 

کورونو یو کلی دی چې د  ۱۱۲د ُرستاق په َدره کې د هزاره گانو د  : ۶۹ -۴۷، ۳۷ – ۱۱:  آقِجارِ–ِجارخا
 . ُرستاق د شمال په څلور مایلي کې پروت دی

 ۲۴کوتل نوم دی چې خپله مخه د غونډیو له پاسه د ایبک د شمال ختیځ ۀ : دا د یو ۶۸ -۱۸، ۳۶ -۲۰:  اختهِخانه
 .هیوه برخه و« مزار شریف»یادیږي چې مخکې د ۀ امـنۀ اوس په سمنگانو کې د سمنگان پـته خالصوي.  ۍمایل

  

                                                           
4
 - Rakot 

5
 - Ahingaran 

6
 - Kala Banu 
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مختاړی / پیشوند : د سپین په مانا آق : 
یر سیند ته لویږي، کوچنی پامیر بوزې د کوچني پام : د اوبو دوه کوچني بهیرونه دي چې ۷۴ -۰، ۳۷ -۷ : آقِجلگه
 له شماله د واخان د سیند یوه څانگه ده. نـېـږدېگمبز ته 
 «سرخاب»وگورئ  : دا د کندز یا د سرخاب د سیند لپاره یو بل نوم دی ۶۸ -۱۵، ۳۷ -۱:  آقِسرای

د اکسوس د بنسټیزو څانگو په منځ کې یوه څانگه ده. دا سیند په کوچني : ۷۴ – ۴۱، ۳۷ -۲۴:  آقسوِیاِمرغاب
د شمال ختیځ  واټن له جهیل څخه سرچینه اخلي او له خپلې سرچینې څخه د دیرشو مایلو په« چکمکتین»پامیر کې د 

مایلو په اوږدو په گډووډو او  ۳۰۰. د ته نـېـږدې له افغان خاورې دباندې وځي« قزل رباط» لوري په نیولو سره
سیند سره یو ځای « پنجه»په سیمه کې له « قلعـه وارنر»کې د « روښان»کږو الرو د مزل له وهلو وروسته په 

 روسیېاو د  -پورې د شپږو مایلو په اوږدو په پامیر کې د افغان  نښې ۸څخه تر  ځمکنۍ نښې ۷. له دا سیند کــېـږي
دي او څوک ورڅخه ۀ چندان ژور نـ اليیارډو په پلنو ۲۰۰تر ولکې الندې سیمه کې سرحد جوړوي. دا سیند دلته د 

  ي.سپه پښو تیرېـدالی 
اوږدو کې له کـُـنده گذره تر حضرت  دی؛ دا قشالق د کندز د سیند په« قشالق»: یو  ۶۸ – ۳۴، ۳۶ – ۵۹: آقِتپه

 وزبیک کورنۍ په کې ژوند کوي.  ۲۵حضرت امامه لس مایله لیری دی او له امام پورې د سړک پر غاړه دی. دا 
رې یوه تنگه ناوه یا منځغری دی، د آق تاش ځمکنۍ تړانگه له د د« 7کشن آباد»د :  ۶۸ -۳۹، ۳۵ – ۲۶:  آقِتاش

 پورې پرمخ ځي.  ژ( –)چهار مغز زار  «9ارمگذرچه»تر  کوتل څخه «8خوقنول»
کــُـنده »کورنیو د استوگنې سیمه ده، چې له « تورکي» ۵۰د کندز د سیند پر غاړه د : ۶۸ -۳۶، ۳۶ -۵۲:  آقِتوبه

 . مایله لیرې ده ۳۲ نـېـږدېدا سیمه د حضرت امام له سویل لویدیځه درې مایله پورته راځي. « گذره
 ۀـمې استوگن څوک نـئ: دا د کندز په َدرې کې یو ځای دی. دلته له کوچیانو پرته دا۶۸ – ۵۴ ،۳۶ – ۳۰:  عليِآباد

دي. د ۀ اوبي په شان تروې اوبـ - چې له چینې یا له یوې ویالې تر السه کـېـږي ناکافي او د مالگۀ سته، هغه اوبـ
ویشل کـېـږي: کیڼ خوا ته الره کندز ته ځي  الره په دوه وو څانگوخان آباد او کندز  –علي آباد په سیمه کې د کابل 

کندز ته تللې الره ښه ده، مسطح ده؛ دا سړک د کندز د سیند پر غاړه پر مخ  او بله ښي خوا ته الره خان آباد ته ځي.
له څو کلیو چې تیر شئ،  ـې ډېرې ښې کرل شوي دي؛ئنفوس لري او ځمکې ۀ ځي. په دې اوږدو کې سیمه نسبتاً ښـ

« 10لرخبي»ـې ئکوره دي او اکثریت  ۱۰۰۰ه مو مخې ته درځي ویل کـېـږي چې شـمـېـره غټه ډېـروه د کورنو ی
  مایله دی. ۱۸ز د نقشو له مخې د کندز او علي آباد تر منځ واټن ۱۹۷۰د دي. 

دی. « تمځای»تر فیض آباد پورې د سړک په اوږدو کې لومړنی د َدمې ځای « ژ–تالقانو »له تالیخانو :  علیمَِدره
ته؛ دا سیمه کرهنیزه ده، یو لوی نهر او د اوبو سکورنیو یو قشالق هم دلته  ۳۰۰نیانو د غویل کـېـږي چې د قط

 کانالونه هم لري. 
رستاق پر سړک دیرشم  –فیض آباد  –د جالل آباد  : ۷۰ -۹۰، ۳۷ -۴)اتن جلو( :  التنِجلب/ِاتنِجلوِوگورئ

لرغوني ۀ یونو ترمنځ په منځټکي کې پروت دی. ویل کـېـږي چې دلته د یوفرسنگ، چې د وروستنیو یادو شویو ځا
پاتې شوني لـېـدل کـېـږي. د فیض آباد د شمال  نورې د کال کنډوالې او زښتې ډېرې« ظفرۀ قلعـ»ښارگوټي او د 

 ته. س سیمه کې یو وړوکی سیند همۀ ته او په همدغـسیو کلی ۀ نامـۀ مایلي واټن کې په همدغـ ۲۷لویدیځ په 
سره یو ځای  «میان کوه» نزولي منځغريۀ او له هغـمنځغري یوه څانگه ده ۀ : د یو ۷۲ -۳۲، ۳۶ -۱۸:  امنگ

پورې « ولیان»ته چې دا ځای تر سله شماله مخ کښته راځي. یو سړک دلته « 11کاوشان کوتل»کـېـږي چې د 
 رسوي. 

غو د دحضرت امام په ولسوالۍ کې د غونډیو یوه لرۍ ده. د  : د خان آباد ختیځ ته ۶۹ -۱۸، ۳۶ – ۵۰:  عمبر/ِعنبر
نښلي. د پلخمري د سویل ختیځ په نـېـږدې لس مایلي  هله سړک سر« 12خواجه غر» -غونډیو ختیځه ډډه د خان آباد

  ته.سیوه بله غونډۍ هم ۀ نامـۀ واټن کې په همدغـ

کوچني کلي نوم دیۀ په درواز کې د یود آمو سیند ته نـېـږدې د بدخشان  : ۷۱ -۱۹، ۳۸ -۱۲:  امُرد 
 کلي ۀغـد د خولې ته نـېـږدې یو کلی دی.د منځغري « بجگاه»په دره کې د  و: د خنجان ۶۸ -۵۸، ۳۵ -۳۶:  اُمرت

د خنجانو د ختیځ په شپږ مایلي واټن کې « امُرت»دي. هزاره گان  ژ( –)کوه گدای  «13کوِه گدي»اوسـېـدونکي د 
 . پروت دی
سړک سره ۀ یوۀ سویل لوري لـۀ ، لـنوم دی کوتلۀ د سرخاب د َدرې له پاسه د یو:  ۶۸ -۳۷، ۳۵ -۴۰:  امروتک

 –غوري ۀ نښلي چې اساسي َدره دوه یا درې مایله الندې د اندراب د سیند د پیوستون په ټکي کې پرېـږدي. )له دهنـ
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 - Kishanabad 
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 - Khoknol 
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 - Chaharmagzar 

10
 - Larkhabis 
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 - Kaoshan Kotal 
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 5تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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
 

دریجي صعود سره له سرخابه د څلورو په خپل ت کوتلپورې الر.( ویل کـېـږي چې دا « شیرۀ چشمـ»تر  امُرتک
ـې ئسته نو ځکه سړک  ۀـنزول ډېـر دی، خو کاڼي او ډبرې ناوترایي یا ـې ئمایلو په واټن لیری دی. شمال لور ته 

په ۀ په اندازې لوړ دی خو د هغـ« / سنجدک 14سینجیتک»د  کوتلو ووایو چې دا سحالت کې دی. کوالی ۀ ښـۀ پـ
  ی.دۀ اندازه دومره سخت نــ

له آقسو کښته د دا سیند پورې :  ۷۱ -۶۶تر  – ۶۵ -۴۲پورې،  ۳۷ -۳۰تر  ۳۶ -۵۶وگورئ اکسوس :  : آموِدریا
آق »او « وخش»یوازې په افغانستان کې د ته  سیندۀ دغـیادیږي. د یوې سرچینې پر بنسټ دا نوم ۀ نامـۀ پـ« آمو»

آمو »پرتلې د ۀ پـۀ د نامـ« اکسوس»فغانستان کې د په ایا سرخاب د اتصال په ټکي کې ورکړل شوی دی. « سرای
 .نوم ډېر کاَرول کـېـږي« دریا

دی چې د شوروی کوتل افغان سرحد تر منځ یو  –د شوروي  : ۷۴ -۱۴، ۳۷ -۲۴:  اندمین،ِاندمان،ِانديِمین
لپاره د ۀ نامــۀ غـد د نېییادیږي. افغان سرچۀ نامــۀ پـ« 15بیرَول بِندرسکوگو»اتحاد په سوسیالیستي جماهیرو کې د 

 لیکل شوی دی. ۀ نامــۀ پــ« 16اندي مین»ز کال په نقشو کې د ۱۹۷۰لیکنې بیالبیلې بڼې ورکوي. د 
ز کال کې په دې ډول شرحه شوې ده : یو لوی سیند له هندوکشه د ۱۹۱۴دا سیمه په : ۶۹ -۴۹،  ۳۵ -۴۷: اندرابِ

ۀ اوږدو لویدیځ لور ته بهـېـږي او سرخاب ته پـۀ مایلو پـ ۷۵په گاونډ کې سر راپورته کوي او د  کوتلخاواک د 
ځای کې اړوي چې د ۀ هغـۀ سرخاب له مخالف لوري راځي او خپله مخه شمال ته پـد ټکي کې لویږي چې ۀ هغـ

میان ». په مشخص ډول د دوه وو سیندونو دا دره په گډه یو نـَـَری یا تنگ منځغری تـېـرېـږيغونډیو له منځه 
ې َدرې وگړي د دپورې غځیږي.  «17کهاِن ایسکار»ـې تر ئپیل او لمنه  کوتلهوړوي چې د خاواک له ج«کوه
د دې َدرې پورتنۍ ویش یا برخه د په لویدیځ کې هزاره گان او په ختیځ کې تاجیکان دي. « وگورئ خنجان»
او « خنجان»د  په بل پسې یو کښته« دشِت کالت»ـې له ئیادیږي حال دا چې کښـتـنۍ برخه ۀ نامـۀ پـ« اندراب»
اداره  کې اوسـېـږي،« بـَـنـوۀ »چې پـ له پلوه« حاکمۀ »دواړه د یون نومونو یادیږي. اندراب او خنجاۀ پـ« دوشي»

ي او په ځـېـنو ځایونو کې د نیم مایل په پلنوالي نور هم وړَ اَ له دوشي پورته مخ په تنگـېـدو اندراب . يکـېـږ
ــې کرهنیزې ئلري او گرد چاپیره بڼونه ته چې د میوو پریمانه سي چې دلته څو کلي سویل دا باید و ږي. خوـېـراټول

د  چېدي  را کښته سويته « بستر»کړوپ  او سیند دننه ننوتلي د خفیف پیچومي کې د َدرې دواړو غاړو ځمکې دي.
ي سۀ ه په پښو نـجوړوي او د سیالب پر مهال څوک ورڅخ« قفونه»باندې د اوبو ځگ  ډبروسیند د منځ پر 

 تیریدالی. 
؛ هاغه غونډۍ چې په سویل کې ښکاري د هندوکش څوکې دي. دا څوکې دنگې دي خو له ځانه نورې څوکې راباسي

ي. په مخالف لوري کې سټیټې دي چې څوک په آسانه ورختالی  لمنېغونډیو  یو بل سره نښتوغو د دله َدرې سره 
د دواړو خواوو د غونډیو ډډې لوڅي ناع دي او ختل ورته سخت دي. غونډۍ زښتې ډېـرې لوړې، ستغې، شخې او م

راوړل شي. په  الرې د واټن په وهلوۀ چې باید د یو څـمواد ورڅخه تر السه کـېـږي،  توکي -سون ښکاري، خو 
 په دې َدره کې اساسي چېکې د اندراب او سرخاب د سیندونو د یو ځای کـېـدنې له ټکي درې فرسنگه لیرې « بنو»

ځای کې َدره د دوه وو مایلو په ارتوالي لوییږي. له بنو څخه ورهاخوا دا ۀ دغــۀ ځای دی د څو کلیو یوه ډله شته. پــ
ټوله سیمه یا لوی سنگ « سنگ بُران»یادېـږي، د ۀ په نامـ« سنگ بُران»ختیځ خوا ته کږېـږي او د  –َدره شمال 

یادېـږي. ۀ نامــۀ پــ« پشه یي»پورې د « 18ارسپُِل ای»ري او تر سویل ختیځ اړخ کې څو کلي ل –بُران په خپل ختیځ 
  ي.ېــږیادۀ نامــۀ پــ« کوتِل سمندان»ځایه پورته خوا د ۀ بیا له دغـ

ده، حال دا چې د َدرې دواړه خواووې دومره لوړې  19یو یا دوه فرالنگهیوازې د َدرې پورتنۍ برخه په ارتوالي کې 
دی خو د اوبو د بهیر د ۀ چنداني ژور نــسیند دي. سره له دې چې ۀ وړ نــ گټې اخیستنېاو ستوغې دي چې تقریباً د 

. ویل کـېـږي چې په َدره کې ټول ديۀ آسان نــتـېـرېـدل ورڅخه  او د سیند په بستر کې د پرتو پرښو له کبله توندوالي
 ـې کال پر کال نوي پلونه جوړیـږي.ئپر ځای له ځانه سره وړي او ۀ ـې اوبـئپلونه د سیالبونو پر مهال یا نړېـږي یا 

پـُـِل »کې پلونه شته، او هم په خپله بنو کې )د « سارپـُِل ای»څوارلس یا پینځلس مایه پورته په څخه له بنو 
   خنجانو کې.ۀ پُل شته او هم پـۀ نامـۀ پـ«( 20َدرسوخ

ده او د ډېر وخت ۀ فیټ ډېـره نـۀ له یو هـېـڅـکلهه ژمي کې نسبتاً معتدل دی. واورۀ اقلیم پـ ود خنجانویل کـېـږي چې 
دوشي او ۀ بلې خوا پـۀ خو اندراب شدید ژمی لري. لـ پاتې کـېـږي. دوشي هم همدا شان هوا لري.ۀ لپاره پر ځمکه نــ

 ۀې َدرې لوړوالی توپیر لري پـد دخنجانو کې دوبی تود او په اندراب کې نسبتاً سوړ وي. د سمندر له سطحې څخه 
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 - Sinjitak 
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 - Pereval Benderskogo 
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 - Andimin 
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 - Kahan- i- Iskar 
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 - Pul -i -Isar 
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 - furlong  مایل یوه پر اتمه برخه ۀ متره یا د یو ۲۱۰: فرالنگ : د واټن ټاکلو لپاره د واټن ټاکنې یو برتانوي واحد دی چې یو فرالنگ
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.نپه 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
 

دوشي کې ال ۀ او پـ ټـېـټـېـږي، تهفیټو  ۴۸۹۵ په بنو کېد خاواک تر کوتل الندې  فیټه، ۸۴۵۰کې« 21دو آِب تیل»
یاردو پورې پلنـېـږي او  ۶۰تر  ۴۰میاشت کې د اندراب سیند له ۀ د سپتمبر پـ فیټو ته ال ټـېـټـېـږي. ۲۶۳۰نور تر 

لږ کــېـږي او تر  سوکه سوکه تر جنوري پورېۀ سیند اوبـ د فیټو پورې ژور وي. ۴تر  ۳ۀ خپلې خولې کې لـۀ پـ
تر نوروز پورې څوک له سیند څخه په  نو بیا هم پسرلي پورې په ټـېـټه سطحه وي، کله چې د اوبو سطحه لوړه شي

 ۴تر  ۳مهال وروسته له ۀ دغـۀ ي. ورپسې د واورې له ویلي کـېـدو سره سم سیالبونه راځي او لـسپښو تـېـرېدالی 
له دوشی  کـېـږي.ۀ تـېـرېـدل ورڅخه د آگست د میاشتې تر نیمایي پورې نــ ېـږي اومیاشتو پورې د اوبو سطحه لوړ

تللې ده، دا الره د اوښانو د تگ لپاره د استفادې وړ ده خو ډېر کار  څخه برخې نۍتر سنگ بُران الره د درې له پورت
رې او د د د« مارغې»پاره وکاَرول شي. په سنگ بُران کې الره چې د د لېــږلــوسلو د د ته اړتیا ده چې د توپونو او 

 اندراب د پیوستون په ټکي کې ده، د کابل او خان آباد له الرې سره یو ځای کـېـږي. 
چې تر اندراب یا  پورې الره ده کوتلتر « 22چهار َدر» د له خاواکهـې ئپه هندوکش کې څو الرې شته چې یوه 

الرې د هندي اوښانو د تگ لپاره عملي الرې  کوتلونود یادو شویو  منځ کېۀ غو الرو پـد ددوشي پورې رسـېـږي. 
 ي. سگڼل کـېـدای 

له الرې بوتلل شول او  کوتل« َسوَزک/ سبزک»ز کال د افغان سرحد د کمیسیون اوښان له دوشي څخه د ۱۸۸۶په 
ل شـمـېـرکورنۍ  ۹۳۰ز کال کې ۱۸۸۶په  ـېـرشـمڅخه په سختۍ تـېـر شول. د خنجان د وگړو « چهار درَ ۀ »بیا لـ

گړو وکې راځي د ۀ ـې هزاره گان دي. په لوی اندراب کې چې د َدرې نور منځغري او څانگې پـئشوی چې اکثریت 
 ـې تاجیکان دي.ئکورنۍ  ۲۰۰۰ل شوی دی چې له دې شمـېـر څخه شـمـېـرکورنۍ  ۲۵۹۰ـې ئ شـمـېـر

( )آټا( 23)َمونده ۱۲۰۰ ژ( –څخه د )لښکر د اړتیا لپاره  ېسیم دې لهدای شي د اټکل له مخې ویل کـېـږي چې کـېـ
 هم لري. ۀ خرۀ د ترانسپورتي بار وړلو لپاره ښــي. سیدلی وربشې راټول« َمونده» ۲۰۰۰، او وریجې  «اوړه»

۷۴ -۱۴، ۳۷ -۲۴: وگورئ اندامین :  اندمان 

۷۴ -۱۴، ۳۷ -۲۴: وگرئ اندامین :  انديِمین 
  ـه کې د شپږو کورنو یو وړوکی کلی دید لمنې په ټـېـټ کوتلد اشکمش د  : ۷۱ -۳۳، ۳۶ -۴۳: انگټِ
کورونو یو کلی دی. له  ۴۰نیم مایله کښته په رستاق کې د ۀ اوو« آبۀ چایاب/ چاۀ »لـ:  ۶۹ -۴۴، ۳۷ -۱۱:  انجیر

او همدا شان بل سړک  ته یو سړک تللی دی« 24ېینگ قلع»له الرې  کوتلد « انجیرک»کلي څخه د ۀ دغـ
 . وتلی دی ته« 26راغ»او « 25َدونگ»

کې  ې غاړې بل لور ته غرونوکیڼ دد َدرې « چاِه آب»دی چې د چایاب  کوتل: دا یو  ۶۹ -۴۰، ۳۷ -۲۹:  انجیرک
ته تللی  ولسوالۍ« َسمتي»د اکسوس سیند ته نـېـږدې کوي، او ځان  غرونهۀ پراتـ له پاسه« ېقلع يینگ» د دی.واقع 

چاِه آب یا چایاب پر َدرې څخه تـېـږېـږي او د کوتل ۀ دغـۀ کـېـږي لـ بله څانگه جال کويړک چې له سیند څخه په س
ـې دوه کلي دي چې د پورتني سمتي او کښتني سمتي )سمتي ئوروستني کښتـني پای کې ۀ باندې راکوزېـږي، او پـ

تر منځ واټن نــېـږدې دوه « سمتي»او « ېقلع يینگ»د ـین او سمتي باال( په نومونو یادېـږي. ویل کـېـږي چې ئپا
نیم مایله کښته د انجیر  دوهچایاب څخه ۀ لري. ښایي چې دا سړک لـۀ کوم ستونزه نــ کوتل، او د انجیرک یفرسنگه د

 کلي ته الړ شي. 
 

ِنوربیا

 ...دا یوه َدره ده چې:  ۷۰ -۱۶، ۳۵ -۵۸:  انجمن
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