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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
  لومړی ټوک 

 برخهاتمه 
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 

 تصحیحات
 

 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 
سویلي پای د سرخاب په  دنوم دی چې د چونغر  کوتل ۀفیټه. دا د یو ۱۰۸۱۸لوړوالی  : ۶۸ -۱۲، ۳۵ -۳۵: بدقاق

 پورې« دو آِب شاه پسند»تر  بیا او الره ورکوي څخه د تاشقرغان د سیند تر سر پورې« 1ایسکرۀ دهنـ»َدره کې له 
د سیغان له سړک سره د دا کوتل . رسـېـږي پورې«  وسیغان»تر  کوتل ته« مغزر»او « نای جوشک»او یا د 

ر مهال د فصل پ ونودا الره د سیالب ؛توگه مهمه ونډه لوبويۀ پـ الرېته د بدیل  درې بد سرخا ټکي کېۀ پیوستون پـ
که د پام وړ دي چې ۀ او دراندۀ ـې دومره اوږدئ پیچومي شـمـېـرپام کې ولرو چې یو ۀ غوره گڼل کـېـږي خو باید پـ

که په سیغانو کې له دفاعي حالت سره  .دیۀ نـسړک ۀ د توپخانې د خوځښت لپاره ښـ سي بیا همۀ کار ور باندې ونـ
غو د د سي د سرخاب له سړک سره د اتصال د وسیلې په توگه وکارول سي. کـېـدایڅوک مخامخ سي نو دا الره 

 تر سرلیک« سرخاب»ـې د ئته چې شرحه سه متقاطع سړکونه او الرې شـمـېـرمنځ کې نور بې ۀ دواړو سړکونو پـ
 دی.  واقع تر منځ پولوالندې راغلې ده. دغه کوتل د بدخشان او تورکستان د 

 
دومره ستوغ دی چې که توپونه له دې الرې  ـېئ. پیچومی ه الر لرينیم مایله اوږد یو سر ته ختلد بدقان د کوتل 

نرۍ الره شته چې د  ارتوالیۀ فیټو پـ ۵دی؛ خو دلته د  ختل نا شونی پرته کولو له َرسیود کشولو او څ تـېـرکړئ نو
چې شته ډېـر ځای  دلته؛ په کې آسانه دیـې د ُرس خاوره ده او کار ئخاوره  بار کښو څارویو د کاروان لپاره ښه ده.

ار ک دا خو مایل په اوږدو جوړ سيۀ یود یو سړک باید . د توپونو لپاره د غرونو څوکې ورباندې تړل کـېـدای سي
د غوري ولسوالۍ پای ته رسـېـږي. د کوتل پاسنۍ برخه پرانیستې او سوکه سوکه گرد  کوتل کېۀ دغـۀ پـ آسانه دی.

کوتل د سرالندنۍ برخې ته نـېـږدې څخه سرچینه ۀ . د کیان سیند د همدغـسوې دهبوټو او وښو پوښل ۀ پـ چې، سوې ده
 داو  نیم مایله پلن دی یودواړو غاړو کې ۀ سر دنگه څوکه یا ستیغ مخ خالصی دی او د سړک پـد کوتل د  اخلي.

. پلی له منځه وړالی سيځایه د کوتل څوکه او د سړک د دواړو غاړو پیچومي له یوې مخې ۀ دغـۀ لـ توپونو اور
 ۍ السرسی لرالی شي. آسانۀ سړکه واوړي پیچومو ته پـۀ که لـ« سواره نظام»ځواک او د سپـَـرو ځواک 

                                                           
1 - Dahan -i –Iskar : 
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 ۀـې د ختلو د الرې پـئد کوزیدلو الره یو مایل اوږده ده، خو ټوله د کوزېـدلو الره او پیچومي  اوترایي یاد کوتل 
 ـې د ُرس ده او څو کاواکه ډبرې لري. ئیاردو پورې پلنوالی لري. خاوره  ۲۵دی، له لسو تر ۀ پرتلې لږ ده. سړک ښـ

 
 فیټه ۵۱۸۷ لوړوالیله سمندره  د صعود بیخ

 فیټه ۱۰۸۱۸                       له سمندره لوړوالی د کوتل لوړه څوک
 فیټه ۹۴۵۴                         له سمندره لوړوالی یا کښته کیدو بیخ اوترایيد 
 

  ۶۸ – ۱۲، ۳۵ -۳۵: وگورئ بدقاق :بدقاق کوتلـ 

  ۶۸ -۴۲، ۷-۳۶جهان :ۀ ادشاپ: و گورئ  جهانۀ بادشاـ 

  ۀ کوتل نوم دی، دا کوتل لـۀ د یو پر تللي سړکدو آب څخه تر دوشي پورې ۀ لـ:  ۶۸ – ۱۲، ۳۵ -۳۶: بادشانـ
 مایله لیرې دی.  ۲۳دوشي څخه 

 
غاړه کې د سړک پر سر راځي،  ښۍ ۀکوتل نوم دی چې د سرخاب د سیند پـۀ دا د هغـ:  ۶۸ -۴۶، ۳۵ -۵۲: باغي

 پلخمري څخه لـېـري دی. ۀ مایله لـ ۵مایله کښته او نـېـږي  ۶کیله گۍ څخه ۀ دا کوتل لـ
هغه شرحه وړاندې سوې ده  چې مخ کښته د سیند پر لور ځي. الندې تـېـرېـږيڅخه  ۍ څوکېغرن هغې لهدا کوتل 

 .څخه پر دې کوتل راغلي ديله شمال  چې
 

اندې َدرې یا منځغري ب عادي یوې تنگې مارپیچې الرې پر یوې تنگېۀ ناڅاپه ختیځ خوا ته تاوویږي او لـدا سړک یو 
کې کـېـدای شي.  ۵ۀ پـ ۱څلورو یا ۀ پـ ۱ۀ سختۍ لـۀ ډېرو ځایونو کې پـۀ ې منځغري چړایي پـد دپورته خـېـږي، 

یادېـږي. دا الره د اوښانو لپاره ډېـر سخته الره ۀ نامـۀ کوتل پـ« باغي»ـېـږي چې د رسسر ته  ۀغرهمدا الره نیغه د 
 په تیریدلو پایهۀ لـ ځوکېښـه الر ده. سیند د همدې  چندانې نو لپارهود بار وړونکو آسۀ د کچرو او نـۀ او هم نـ ده

ډېـره  .هیوازې د پلي پښو لپاره یوه الره ورباندې تللې دشته ۀ نـښۍ غاړه کې کوم سړک ۀ ې سیند پـد دبهـېـږي، 
ره ُسُرنگ سپه لږ  ـې پَستې یا نرمې دي اوئگرانه ښکاري چې دلته دې سړک جوړ شي. واټن ډېـر لنډ دی، او پرښې 

مي مني او ژۀ ، او عمالً ورڅخه کار اخیستل کـېـدای شي، پـیښه دسړک  یڼې غاړېکسیند د کار ورباندې کـېـږي. د 
ل سر د تـېـرېدلو لپاره د کوتدغه مهال له سیند لرئ چې ۀ توگه اړتیا نـ دې ۀتـېـرېدالی شئ او پـ له سینده په پښوکې 

لوی ځواک اسباب او بار له ځنډ او معطلۍ ۀ ا الره َوړه ده او د یوپام کې ولرو چې دۀ خو دا ټکی باید پـته وخـېـږئ. 
رگو ستۀ پـ ه مومنظرلې وگورئ یوه ښک ته او نورو شاو خواوسیند  که الندېپاسه ۀ سره مخامخولی شي. د کوتل لـ

  لیرې د پریمانو ونو او د شولو پټي ښکاري. دا ځای گیله گی نومـېـږي.ۀ پراخه ورته وگورئ نو لـۀ کـېـږي، او که پـ
 
مدا . خو دلته ههدۀ نـ هـې چندانې ښـئ اوترایيختیځه خوا کې ده. ۀ د ډډې پـۀ د غر اوترایيکوتل څخه د کښته تللو ۀ لـ

 تـېـره سوېستوغ ځوړي له تنگو، سختو او له یو بل سره موازي او د یو بل پر سر الرو ۀ چې پـ دهالره یوازینی 
 .ده
 

ختیځ لوري ۀ لـ ته نومـېـږي. دا َدره مو مخې« باغي»بیا هم سړک پر یوې پراخې، لوڅې او وچې َدرې ننوځي چې 
ۀ پـ نیغه د باغي له کوتلهۀ تځ یا مدخل نیغ پـرې پراخ ننود دشمال ختیځ لوري ته د سیند خوا ته کږېـږي،  چېراځي 

 تـېـرېدلو سره د څوکې پر سر دی. 
 

 ۱۰۰لوړوالی له او له کوتله الندې د سقوط  ییارډو پورې د ۶۰۰تر  ۵۰۰اوږدوالی له  اوترایيد کښته کـېـدلو یا 
 فیټه ډېـر دی.

 
دی او ختل ورباندې ۀ ـې پلن او ښـئ. سړک یمو مخې ته راځي چې څو سوه یارډه پراخه د رې سرد دبیا نو د باغي 

پـه ډبرو ډک دی. د باغي د سړک د غونډیو دواړه خواووې متوسط لوړوالی لري، غونډۍ که څه هم  خوآسانه دی 
 له پرښو او کاڼو ډکې دي خو ختل ورباندې آسانه دي.

 
کلي نوم دی. دا ۀ قطغن کې د یوۀ سمِت باال د سړک پر سر پـ -ُرستاق –: د تاشقرغان ۶۹ -۳۲، ۳۶ -۴۵:  باغک

 یو نیم مایلۍ کې دی. ۀ کلی د تالقانو د شمال ختیځ پـ
 

سړک باندې دی ۀ کوچني کلي نوم دی؛ دا کلی پر هغـۀ ولسوالۍ کې د یوۀ : د خنجانو پـ ۶۸ -۵۵، ۳۵ -۳۰: بای باغ
مایله لـېـرې  ۸کوشان د کوتل له الرې غوربند ته تللی دی. دا کلی د اساسي َدرې له سویله  چې له سویله له خنجانه د

 دی چې یو کور او یو بڼ/ باغ لري. 
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 ۀدا کلی د کوکچې د سیند پـمایله لیرې د شلو کورونو یو کلی دی.  ۹فیض آباده ۀ : لـ ۷۰ -۴۱، ۳۷ -۳: باغِ مبارک
 سویلي غاړه کې پروت دی.

سویلي اړخ ۀ پـ ېَدر دوړوکي کلي نوم دی. دا د اندراب ۀ دوشي کې د یوۀ دا پـ:  ۶۸ -۴۲، ۳۵ – ۳۵ :شاه باغ مال
« چهل غوري هزاره گانو»ز کاکې دلته د ۱۸۸۶ۀ ټکي کې پروت دی، پـۀ سیند سره د پیوستون پـۀ کې د سرخاب لـ

 .دېکورنۍ اوسـېـ ۲۵
 

 څوکې څخه تـېـرېـږي.  لهد غوندۍ  په ټکي کېدونو د پیوستون د باغ مال شاه کوتل د اندراب او سرخاب د سین
 

 وپورې : د غوري او نهرین شمال او د لوی قطغن سویل او د ایبک ۶۹تر  ۶۸ -۴۱،  ۱۳-۳۶تر  ۳۵ -۴۵: بغالن
 غوريۀ ځان کې رانغاړي چې سرخاب لـۀ ځایه پـۀ هغـ هرې یوه برخه لد دختیځ ته پرته سیمه ده. دا سیمه د سرخاب 

اوږدو کې ۀ مایلو پورې د سیند پـ ۲۰تر  ۱۸بله وینا دا برخه له ۀ یو بله جال کـېـږي، پـۀ څخه کښته تر جار پورې لـ
ختیځه غاړه ۀ پلنـېـږي او د سیند پـ وچ او یارده ۶۰ې نـېـږدې کمني ۀ غځون مومي، یعنی د سیند هغه برخه چې پـ

ته د او د سیند دواړه غاړې دل ژور پاتې کـېـږي دوه وو تر درې نیمو فیټو پورېۀ تل لـ بستر شگلن –ډبرین  ـېئکې 
یمې ې سد دوي. ۀ او بلې غاړې ته د تیرېدو وړ نـ ډېرې لوړېـږيۀ پـسرلي کې بیا اوبـۀ خو پـ تگ لپاره آسانه دي.
ده، خو د  کرونده ورڅخه جوړه سوې هه ده او ډېـره ښخـېـزلښـېـرازه او حاصوگړو ودانه ده، ۀ ټوله سویلې برخه پـ
دې سیمې څخه د پلي ځواک د ۀ ـې ظاهراً پرخه، وچه او لوڅه لویه دښته ده. ویل کـېـږي چې لـئشمال ډېـرۍ برخه 

کومې ستونزې پرته ۀ غونډ لپاره د شپږو میاشتو د اړتیا وړ شیان لـۀ دوه وو کنډکونو او د سپرو د ځواک د یو
 پریمانه اندازه وي. ۀ ته خو بوسه باید پـسۀ ي. دلته چندانې ډېـر واښه نـسراټولیدالی 

 
حده د غوري د حاکم تر الس الندې وو. د ۀ ز کال کې بغالن ځانته خپل حاکم درلود، خو دا حاکم تر یو۱۸۸۶ ۀپـ

اټکل شوی ( کورنۍ ۱۰۰۰چې ) شـمـېـرکې وو. د بغالن د وگړو « قشالِق قاضيۀ »بغالن د حاکم د استوگنې ځای پـ
 ـې پښتانه او تاجیکان دي. ئدی اکثریت 

 
ۀ لـ« جار»د ځایه ۀ هغـۀ شیر پورې چې لـۀ پلخمري تر چشمـۀ درې څخه دوه سړکونه تـېـرېـږي، لـۀ د بغالن لـ

الرې جناحي ارتباط  ۀایبکو ترمنځ د چهار َدرې د کوتل لـ –دې توگه د چاریکارو ۀ سړک سره یو ځای کـېـږي او پـ
 الرې کابل او خان آباد سره نښلوي. ۀ ټینگوي او همدا شان د خاواک د کوتل لـ

 

  ـې ئز کال نقشو بغالن داسې شرحه کړی دی : د افغانستان یو شمال ختیځ والیت دی چې سویلي برخه  ۱۹۷۰د
او  تخار –کندز؛ ختیځ  –: شمال  پوله لريوالیتونو سره  دغو ۀجوړوله. دا والیت لـۀ نامـۀ پخوا د قطغن د والیت پـ

 . کاپیسا او پروان او لویدیځ سمنگان او بامیان –کاپیسا؛ سویل 
 

ـې ئ شـمـېـراړخه نولسم والیت دی؛ د وگړو ۀ کیلومتر مربع پراخوالی لري او د ارت والي لـ ۱۳۴۹۳دا والیت 
اداري واحدونو ویشل شوی دی : اندر آب : څلورمه درجه ولسوالي؛  الندېۀ تنه اټکل شوی دی. دا والیت پـ ۷۵۱۸۲۰

برگه : عالقه داري؛ دهنه غوري : عالقه داري؛ دوشي : دویمه درجه ولسوالي؛ خنجان : عالقه داري؛ نهرین : دریمه 
جه درجه ولسوالي؛ پلخمري : لومړۍ درجه ولسوالي؛ تاله و برفک : عالقه داري؛ خوست و فرنگ : څلورمه در

 .ولسوالي
 

ـې قره باتور، چونغر او مارخانه دي؛ او تر ئد والیت اساسي سیندونه پلخمري او اندرآب دي؛ عمده ترینه غرونه 
 ـې پر کرکیلې والړه ده چېئـې ُرباطک، باراني، خاواک او سالنگ دي. د اقتصاد بنسټیزه برخه ئټولو مهم کوتلونه 

 ۀبیال بیل ډولونه صادروي پـد میوې او مالوچ کرل کــېـږي. دا والیت « بولبل»تر ډېره دلته د بورې لپاره چوغندر 
ـې نساجي، د بورې تصفیه کول او د سمنټو تولید دی. د کندز ئځانگړې توگه انار، انگور او پسته. مهمترینه صنایع 

 ۱۱۰۰۰ه د غوري سیند او بغالن ښارگوټي دواړه د بغالن د والیت صناعتي تولیدي مراکز دي. د والیت د اړتیا لپار
 . کیلواټه برق تولیدوي

 
کان څخه را ایستل کــېـږي او د قره قل پسونه د بغالن ۀ یوۀ َدره کې لـۀ نـېـږدې د کرکر پـۀ پلخمري تـۀ د ډبرو سکار

  .بیالبیلو برخو کې روزل کـېـږيۀ والیت پـ
 

 ۱۰۳۱۰۰والیت مرکز او اساسي ښار نـېـږدې ې د دڅخه اخیستی دی، ۀ نامـۀ لـ« بغالن»والیت خپل نوم د ۀ دغـ
له  او ز کال دوالي جنرال روشندل وردک له پلوه اداره کـېـږي۱۹۷۰ۀ تنه استوگن وگړي لري. والیتي حکومتۍ پـ

پلوه ورسره مرسته کـېـږي چې د معارف، کرنې، عامې روغتیا، مطبوعاتو ۀ استازو لـ وکابله د وزارت خانو د هغ
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 6تر 4 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
 

ـیس له پلوه اداره کـېـږي. د ئعمومي رۀ برخه کې کار کوي. د کلیو د پراختیا پروژې د یوۀ تور پـاو اطالعاتو او کل
د بورې د « سکودا»د چکوسلواکیا د ز کال کې ۱۹۴۰ۀ بغالن د ښار عمده صعنت د بورې تولید دی. دا صنعت پـ

ټنو بورې د  ۶۰۰۰۰څخه د درو چوغن له هفابریک ارامنځ ته شو. دۀ سره یو ځای لـ جوړیدلو فاریکې د ـېئتصف
ۀ ـې تر هغـئکلونو کې  ۱۹۷۰ۀ او پـ متریک ټنه بوره تولید شوه ۷۰۰۰ز کال کې ۱۹۶۰ۀ جوړولو ظرفیت لري. پـ

ابریکه ف ـېئځانگړي ډول مناسبه ده. د تصفۀ بغالن کې د بورې د چوغندرو کرهنه پـۀ ټنه تولید کړه. پـ ۸۰۰۰ډېره 
میاشتو کې کار کوي. د بورې د تولید صناعت یو شخصي سکتور دی خو د افغانستان ۀ عمدتاً د نوامبر او دسامبر پـ

تر  ۱۰۰۰تنه اداري کارکوونکي لري او د  ۷۰ هفابریک ـېئسلو کې ونډه لري. د تصفۀ پـ ۸۵کې ۀ ملي بانک پـ
 مي کارگران هم لري. بغالن د بریښنائته نـېـږدې دا ـمـېـرشتنو فصلي کارگرانو ترڅنگ د اداري کارکوونکو  ۱۲۰۰

ۀ ز کال کې پـ۱۹۵۱ۀ کیلوواټه بریښنا تولیدوي. د ورېښمو فابریکې هم پـ ۱۰۰د تولید یو ستیشن لري چې نـېـږدې 
ښتو او پۀ ـې خپروني پـئز کال کې ۱۹۲۰ۀ لري چې پـیوه ورځپاڼه ۀ نامـۀ د اتحاد پـ یکار پیل وکړ. د بغالن ښارگوټ

ار ښۀ سرچینو د معلوماتو له مخې دلته د مسلکي زدکړو دوه ښوونځي او یوه لیسه پـ شـمـېـردري پیل کړې. د یو 
. درې روغتونونه لري سته بغالن کېۀ کلیوال ښوونځي پـ ۵۱لومړني ښوونځي او  ۳۸منځني ښوونځي،  ۱۳کې، 

 . بسترونو ظرفیت لري ۱۶۰ټوله کې د ۀ ـې پـئچې درې واړه 
 

 ۹ُجرم څخه نـېـږدې ۀ لـ: دا له خیره آباده یو مایل پورته د یوې دښتې نوم دی. ) ۷۰ -۵۰، ۳۶ -۵۵: بارک/ بهارک
یو ځای دی چې د جرم او فیض ۀ نامـۀ کلي نوم هم دی. د بهارک یا بهارستان پـۀ نامه د یوۀ همدغـۀ مایله لیرې پـ

افغان تورکستان د والي د استوگنې دوبَنی ځای دی چې دلته یوه ماڼۍ ( دا د ۷۰ -۵۴، ۳۷ -۰۰ آباد تر منځ واقع دی.
تو او ي دلته د خپلو کلنیو تمریناسرتــېــر هفیض آبادۀ لري او د خپلو ساتندویانو لپاره بارکونه هم لري. هر دوبی لـ

متون د پوځي ملرزوماتو یرزمانورونو لپاره راځي. دلته د سوداگرو د مال التجارې لپاره یو سرای هم شته او یو بل 
 لري. هم لپاره

 

  ۷۱ -۱۹، ۳۷ -۴۷:  بای خواجهـ 
 وگورئ ُرستاق ۶۹ -۴۵، ۳۷ -۱۴: بای نظر

  کلي نوم دیۀ نـېـږدې لس مایلي واټن کې د یوۀ تالقانو کې د رستاق د ولسوالۍ د شمال پـۀ پــ . 
 

یځ شمال ختۀ ایبکو کې د ُرباط پـۀ ختیځ او پـ« کوِه بابولر»بغالن کې د ۀ : پـ ۶۸ -۳۲، ۳۶ -۱۵: بای سـَـکي دشت
 سته.  هم واټن یوه چینهۀ مایلو پـ ۱۲ُرباط څخه د ۀ کې د یوې دښتې نوم دی. ویل کـېـږي چې لـ

 ته ځایۀ هغـې َدرې د دځای نوم دی دا ۀ تنگې َدرې کې د یوۀ پـ« 2لوپسوک»: دا د  ۷۳ -۵۵، ۷۳ -۳:  بای قره
 سره پیوستون مومي. « آِب واخانۀ »واقع دی چې َدره لـ نـېـږدې

 
 ۷۳ -۵۵، ۳۷ -۳: وگورئ : بای قره  بای قره
د « 3یوچ»ځای کې واقع دی چې د ۀ هغـۀ منځغري نوم دی او پـۀ : دا د یو ۶۹ -۱، ۵۳ -۴۳:  باج گاه/  باج گه

ځای کې د خنجان ۀ اساسي َدرې سره یو ځای کـېـږي. دغـۀ لوري د اندراب لـۀ لویدیځ څلور مایلۍ کې د سویل لـ
 کې ۀاندازه ارتوالی لري، کرهنه پـۀ د نیم مایل پـۀ منځغري خولـۀ اکثریتې ختیځې برخې رانغاړل کـېـږي. د همدغـ

ې ته درپاسه ۀ د منځغري لـ. ـې بڼونه لريئکلي لري چې ټول ۀ واړ شـمـېـرډېر لنډ واټن وروسته یو ۀ شوې ده، له یو
  پنجشیره اندراب ته تللی دی.ۀ یو سړک راغلی دی، دا د باج گه کوتل دی چې لـ

د باجگاه کلی د باجگاه د فیټه.  ۱۲۳۰۰د افغان اوښانو لپاره د باجگاه له کوتل څخه تـېـرېدل سخت کار دی. لوړوالی 
 . ټکي کې دیۀ منځغري او د اندراب د سیند د پیوستون پـ

 
 ۶۹ -۱، ۳۵ -۳۴: وگورئ : باجگه : باجگاه

 
واخان کې د ۀ او پـ« لنگر»فیټه. دا یوه لوړه سطحه ده چې د ۱۳۱۰۰: لوړوالی  ۷۳ -۵۲، ۳۷ -۲۳:  باج گاز

میاشت کې موندل کـېـږي او د څښلو ۀ تر منځ لوړ سړک ورڅخه تـېـرېـږي. دلته ډېـر څړ ځای د جون پـ« شاور»
 ۶۷ -۱۵، ۳۵ -۲۱بامیانو کې یو کلی هم شته. ۀ نامـۀ همدغـۀ پـلري. ۀ اوبـۀ لپاره ډېـرې ښـ

 

  کلي نوم دی.ۀ څلورمایله لیرې د یو څخهختیځ ۀ لـ« 4ایفریز» د:  ۷۰ -۷، ۳۶ -۲۲:  بختینگانـ 

                                                           
2 - Lupsuk  
3 - Yuch 
4 - Ifriz 
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 6تر 5 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
 

پلخمري یو مایل الندې د سرخاب د سیند ۀ کلي نوم دی چې لـۀ غوري کې د یوۀ دا پـ:  ۶۹ -۴۰، ۳۶ -۲ : باال دوري
ۀ ز کال کې امر وکړ چې لـ۱۸۸۶ۀ پـ امیر غاړه کې واقع دی. دا کلی د پښتـنو او تاجیکانو شل کورونه لري.ښۍ ۀ پـ

 ي.ستنو سپرو لپاره دې د یوې میاشتې د اړتیا وړ توکي راټول  ۱۰۰۰یعنی  ځواکۀ سپار ۳۰۰۰۰ځایه دې د ۀ دغـ
 امیر بل فرمان ورکړي.  شي راتالی مگر دا چېۀ کې نــۀ دا د امیر زیرمتون دی او کمښت پـ

 کې دی. ۶۸ -۴۰، ۳۶ -۳ۀ : کې باال دوري یکم شته؛ او باال دوري دوم پـ ۴۰-۶۸، ۴-۳۶ۀ پـ
 کې ژوند کوي. ۀ تاجیکانو کورنۍ پـ ۵۰کلي نوم دی چې د ۀ بغالن کې د یوۀ : پـبلوچان

 
 :  ۷۰ -۵۱، ۳۵ -۵۱: بنام/ پنام

 
هم پـېـژندل کـېـږي، دا سیند د ۀ نامـۀ سیند نوم دی چې د خان آباد د سیند پـۀ دا د یو : ۶۹ -۱۲، ۳۶ -۴۵: بنگي دریا
سیند سره یو ځای کـېـږي. دا ۀ شمالي ډډو راپورته کـېـږي او د کندز په شمال ختیځ کې د سرخاب لـۀ هندوکش لـ

او  د تالقانو سیند –مهمې څانگې لري  ږي او دوهډوبـېـسیند د خان آباد او لته بند د غرونو د لړې ترمنځ غونډیو کې 
د فیض لیرې  5کې ورغورځي. د خان آباد ختیځ ته یو فرسخۀ هغـه د اوبو بهیر چې د خوست او اشکمش سیندونه پـ

ند د سړک د سی ؛شتهۀ نـۀ چې سیند کې دومره اوبـ تـېـرېـږيداسې ډول ۀ سینده پـۀ خان آباد سړک د بنگي لـ –آباد 
پورتنۍ  ۀدوبي کې کله چې د اوبو سطحه لوړېـږي نو څوک اړ کـېـږي چې د سیند پـۀ ر شوی دی. پـمنځه تیۀ بستر لـ

ۀ یارده پلن دی او پـ ۵۰فیټه ژور او  ۳سینده د تـېـریدلو ځای ۀ سینده تیر شي. لـۀ برخه کې دوه نیم مایله پورته لـ
ټکي کې  ۀد بنگی او تالقانو د سیندونو د تالقي پـ ـې میده ډبرې او شکې دی او د اوبو بهیر خورا نرم دی.ئبستر کې 

 . د بنگي کلی دی
 

اندراب کې د اندراب اساسي مرکز دی ۀ فیټه. بنو پـ ۴۸۹۵د سمندر له سطحې لوړوالی :  ۶۹ -۱۵،  ۳۵ -۳۸: بنو
 کې واقع دی. ۀ خولـۀ د منځغري پـ« 6رزوآ»کــیـڼـه غاړه کې د ۀ چې د اندراب د سیند پـ

 
لي غـېـږو کې نیوۀ ـې پـئو بڼونه خـېـزچې پریمانـه او حاصلراښکونکو َدرو یوه مجموعه ده ۀ و ښکلو او زړډېـرد  بنو

کورنۍ استوگنې  ۳۰۰وي دي. بنو کې د تاجیکانو سمرسته جال ۀ دي؛ دا باغونه له یو بله د غټو ډبرینو دیوالونو پـ
؛ او ویل کـېـږي چې د باال دوري زیرمتون عمدتاً د بنو هد هه ډېـردي. دلته د اړتیا وړ د تدارکاتو اندازه له توقع پورت

پریمانه اندازه کرل کــېـږي. کله نا کله وچ توت هم ۀ تولیداتو باندې ډکـېـږي. وربشې او نور غالت دلته پـۀ د سیمو پـ
نو بۀ لړ کې پـۀ و پـمچخ/ ملخ د اتو پرله پسې کالځایه هغه مهال صادرېـږي چې فصلي توت پریمانه وي. ۀ دغـۀ لـ

سپین ږیري سړي ویل ۀ ز کال کې ملخ سویل خواته د غرونو سویلي خواته والوتل، یو۱۹۰۵ۀ کې راڅرگند شول. پـ
و د بنو کې د وریجۀ کړ. پـۀ پشه یي کې هیڅ ډول ورانی ونــۀ چې الړل بیا رانغلل. ویل شوي دي چې ملخانو پـکله 

سپین سپیدار وده ۀ کې ډېر ښـ« 7کیشن آبادۀ »پـ د اوبو ژرندې هم شته. ټکولو او پوستولو د ژرندو تر څنگ څو
 جوړولو کې بې اندازې گټور دي. ۀ کوي. دا سپیدار د لرگینو پلونو پـ

 
سره یو  نهرله « 8رزوآ»ځای کې تیر شوی دی چې دا بهیر د ۀ هغـۀ سره یو پُل پـۀ لـ یا سیندگي د اوبو د عمده بهیر

لري چې د اوبو  ستنېي دا پُل دوه سترې پـټـیرې یا ستر یادېـږۀ نامـۀ پـ« 9پـُـِل ُدورکشک»ځای کـېـږي. دا پـُـل د 
ـې یو لرگین سړک جوړ کړی دی او ئ دې ډولۀ ـې لرگي ټینگ شوي دي او پـئسره تیر شوي دي او پر باندې ۀ لـ
څه »فیټه  ۳۵پټیرۍ یا ستنه ورباندې تیره شوې  ۀلـپُ د غه ځای چې د شوي دي.ۀ غیرعادي ډول کبل ورباندې شنـۀ پـ

گي کیڼه غاړه د ښۍ غاړې د سینددلته انچه دی.  ۹فیټه او  ۴پلنوالی ۀ اوږد والی او د پـلـ« ژ–د باندې لس نیم متره 
رې او ل شوي شډلې ډبچې سر پر سر ایښودده  کیڼ اړخ کې د ننوتلو یوه وړه الرهۀ پـۀ د پـلـ پرتله لږ کښته ده.ۀ پـ

ښۍ غاړه کې دوه لرگینې ستنې پر دریمې باندې ناستې دي او د سیند پر څنډه ایښودل ۀ خس او خځلې لري. خو پـ
  ځوړی جوړوي. ۱۰په  ۱د  باندېۀ ـپُل رشوي دي خو دا غاړه د کیڼې غاړې په پرتله یو څه لوړه ده او پـ

 
 همدا شان بنو د خنجانو او اندراب )چې یوه ولسوالۍ کـېـږي( د حاکم استوگنځی هم دی. 

 

                                                           
: هماغه فرسنگ دی چې د واټن ټاکلو یو واحد دی. یو فرسخ له پینځو تر پینځه نیمو کیلومترو پورې واټن دی چې فرسخ شرعي فرسخ -5 

 ژباړونکی  –هم ویل شوی دی 
6 - Arzu 
7 - Kishanabad 
8 - Arzu 
9 - Pul -i- Durkashak 
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 6تر 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
 

ُسنالب تر خوست پورې الره ورڅخه  ۀ:دا یو کوتل دی چې د َدر ۷۰ -۵۰، ۳۶ -۵۵: وگورئ بهارک : بارک
 . شمالي ډډه کې دیۀ د بارک کلی د کوتل پـتـېـرېـږي. 

 
ده. داسې  ړېیوه پوسته ودانه کۀ نامـۀ همدغـۀ ـې پـئایي چې د اکسوس پرغاړه : وگورئ بُهارک : افغانان وبارک

ز کال کې بارک کې یوازې ۱۹۰۹ۀ مقابل لوري کې د سیند پر ښۍ غاړه باندې دا یو کلی وي. پـۀ ښکاري د َسمتي پـ
 ۀ.ـې راټوالوئسپاهیان ول چې حق العبور  ۴یا  ۳
 
 کلي نوم دی. ۀ شمالي اړخ کې د یوۀ فیټه. د نهرین د َدرې پـ ۳۲۱۰: لوړوالی  ۶۸ -۵۹، ۳۶ -۷:  قي / برکيبَرَ 
ژمیو کې د شمال خوا ۀ دې سیمه کې کرکیله کوي خو پـۀ کې ژوند کوي او پـ« 10سیاه خانوۀ »ځای وگړي پـۀ غـد د

آب »ځانونه  کورنۍ دي چې ۳۰۰او قطغن ته کډه کوي. دوی « 11َجبَرداغ»ته د سمندر له سطحې ټیټو ځایونو 
( ۳، )13( تــَـبـَرکي۲( آب سیرینه، )۱)تاجیکان( بولي. ویل کـېـږي دوی له څلور عشیرو جوړ دي : )« 12سیرینه
بارکي/ برکي کې د میلو لپاره ۀ نوم پـېـژني. پـۀ ُسجـَـني. خو د سیمې خلک دوی ټول د ایماقو پـ (۴او ) 14لرخبي

ه سینده ورته رارسول کـېـږي. دلتۀ ه ویالې کیندل شوي دي او د نهرین لـپریمانه ځایونه شته. د ځمکې د خړبولو لپار
لمنو څخه د سَون لرگي ۀ لري. د غرونو لـۀ پریمانه ډول کرل کـېـږي، خو د میوې هیڅ ونه نــۀ غنم او وربشې پـ
 راوړل کــېـږي. 

 ، ۳۷ -۴۹یو کوتل هم کښته کـېـږي: ۀ نامـۀ د بََرقي پـ کې واقع دی. د اکسوس سیند ته ۶۸ -۵۸، ۳۶ -۳ۀ بََرقي کلی پـ
۱۸- ۷۰ 

 

 نور بیا
 : وگورئ بََرکي بََرقي

                                                           
10 - siahkhanas 
11 - Jabardagh 
12 - Ab Sirinah (Tajiks) 
13 - Tabraki 
14 - Larkhabi 
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