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 . ادمکډاکټر لوډویک . ډبیلو 
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GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 
  ۶۸ -۵۹،  ۳۶ -۳: وگورئ بََرکي :  بََرقي

د « ینرمیخ  ز دو آب  »کلي نوم دی؛ دا کلی د ۀ بغالن کې د یوۀ پـ:  ۶۸ -۱۴، ۳۵ -۲۱( : تاله و برفک) برفک
هم ۀ نامـۀ پـ« تاله و برفک»شپږ مایلۍ کې دی. دا سیمه د ۀ د سویل لویدیځ پـ« تاله»لس مایلۍ او د ۀ شمال ختیځ پـ

 . ز کال کې ورڅخه عالقه داري جوړه شوه ۱۹۷۰ۀ ي چې پـېــږیاد
ۀ منځ کې د یوۀ لړۍ کې د ستر او وړوکي پامیر پـۀ د غرونو پـ« نیکــَـالس»فیټه. د  ۱۷۶۰۰لوړوالی :  بارگوټی

 کوتل نوم دی. یوازې د پلي تگ لپاره الره لري بس.

  ۷۰ -۱۸، ۳۷ -۴۹او  ۶۸ -۵۹، ۳۶ -۷: وگورئ بََرکي:  باریکيـ 

 ۷۰ -۲، ۳۷ -۲۱:  پار خام: وگورئ  بارخام ـ 
ختیځ ۀ سهل العبوره کوتل دی چې د هندوکش پـ ډېـرفیټه: دا یو  ۱۲۴۶۰: لوړوالی  ۷۳ -۲۱، ۳۶ -۵۴:  بروغیل

پورې الره پرانیزي او همدا  2تر َدرې او مستوج 1سرحده د یرخونۀ واخان کې لـۀ کې موقعیت لري، دا کوتل پـ
الرې الره ورکوي. دا کوتل ټول کال پرانیستی وی، یوازې د اپریل میاشت ۀ د کوتل لـ 3رکودشان تر گلگته د د

 استثناء ده ځکه چې دا مهال واوره نرمه وي. 
تللې الره دا مهال د ۀ الرې مستوج تـۀ ې کوتل لـد دسینده تـېـرېدل ناشوني دي او ۀ دوبي کې د یرخون لـۀ خو پـ

اوږدو ۀ کښته برخه کې د الرې پـۀ کال بنده وي، خو د کنخون کوتل د یرخون َدرې ته الره لري دا الره د درې پـ
واخانه تر مستوج ۀ دې کبله ده چې لـۀ تیرېدالی شي لـ ـې په پښوئ څوک له اوبو څخهکې دوبي ۀ کې ده چې پـ

همدې میاشت ۀ پـ ـې د کال د جون میاشت ده، ښایيئالرې خالصه وي، استثناء ۀ یا بل کوتل لـۀ تل د یوالره پورې 
کنخونه ۀ او هم لـ کـېـږياوبو تیرېدل ناشوني ۀ مهال د کنخون لـۀ کبله بند وي او پر همدغـۀ کنخون د واورو لـ کې

                                                           
1
 - Yarkhun 

2
 - Mastuj 

3
 - Darkod 
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کې  ۷۰ – ۲۰، ۳۶ -۵۲ۀ د برغولي کلی پـوي. میاشت کې برغولي بند ۀ ه چې د اپریل پـځککـېـږي ۀ تیرېدل نـ
 . موقعیت لري

  ۷۳ -۲۱، ۳۶ -۵۴: وگورئ بَروغیل : بروغیل ـ 
شغنان کې د بار پنجې د ۀ فیټه، د بار پنجې د سیند لوړ والی. پـ ۶۶۰۰: لوړوالی  ۷۱ -۲۶، ۳۷ -۳۲:  بارپنجه
ویل کـېـږي  نوم دی چې د همدې سیمې مرکز هم دی. او د یوې استحکامي کال کليۀ کیڼه غاړه کې د یوۀ سیند پـ

   چې دا َدره یوه ښکلې َدره ده، پریمانه کورنه لري او ښه کرهنه لري.
 

ناښکلي ډول ودانه شوې ده. ۀ و ډبرو او خټو پـښاترانۀ دودیز ډول جوړه شوې او لـۀ د بار پنجې استحکامي کال پـ
دې کال کې اوس افغان جنرال او ۀ دا کال کټ مټ هماغه ډول جوړه شوې ده چې د میرانو د استوگنې لپاره وي، پـ

کورونو او نورو لپاره  -نورې کالگانې هم شته چې د بارکونو، طویلو، زیرمتونونو شـمـېـریو  افراد اوسـېـږيۀ د د
ېـږي، دلته یو څو دانې هټۍ د افغان قصابانو او د زراعتي توکو د ترکاري او نورو شیانو پرچون کارول کـ

ـې د بازار نامناسب نوم ورکړی دی. دا ځای ډېر له گڼه گوڼې ډک دی، کله ۀ ئنامـۀ ته چې تش پـسپلورونکو هټۍ 
راښکونې ۀ گورې نو یو ډېر ښکلی زړفیټه لوړ گړنگ له سره ورته و ۲۵۰، ۀ لیرې پر سیند باندې د سپارۀ چې لـ

ډډو ۀ ته خو د غونډیو پـسۀ بار پنجه کې کوم ښارگوټی نــۀ پـ ځای مو تر سترگو کـېـږي. د استحکامي کال ترڅنگ
 منځټکي کې راځي، کلي او بڼونه شته دي.ۀ کې چې کال د غونډیو پـ

 

  ژ( د سیند پر غاړه یو کلی دی.  -)خیوه / ښیوې 4: د شیوا ۷۱ -۵، ۳۷ -۴۹: بـَـِسـنج ـ 
 

قول»فیټه. دا یو نسبتاً آسانه کوتل دی چې د  ۱۵۰۰۰: لوړوالی  ۷۳ -۴۱، ۳۷ -۳۵:  بایک / پایک کوتل سر 
 د« 5

افغان خاورې ۀ دا کوتل لـ پورې الره کې واقع دی.« 6تغُدم باش پامیر»غرنۍ لړۍ پرسر له روسي پامیره تر 
او نورو کوتلونو ته تاووي چې له « میهمانیول»پر سر باندې تللې الره یوه ناڅاپي جناحي مخه د  دباندې دی، خو

تر کوتل پورې الره ورکوي او د همدې لپاره دلته یاد شو. ویل کـېـږي چې د « کیل/ قیل»افغان خاورې څخه د 
 دی. ۀ یریدلو نــوسلوال ځواک لپاره د تیرېدلو وړ دی خو د ټایر لرونکي توپخانې لـپاره د ت

 ۷۱ -۱۹، ۳۷ -۴۷وگورئ پای خواجه  بای خواجه ـ 

 ۷۴، ۸-۳۷: وگورئ بوزای گمبز :  ــي گـُنـبـَدئبازا ـ 

 ۷۱ -۲۸، ۳۶ -۳۸: وگورئ بازگیران :  بازگیر 
کلي نوم دی. دا ۀ ولسوالۍ کې د یوۀ فیټه. د زیباک پـ ۹۰۹۰: لوړ والی  ۷۱ -۲۸، ۳۶ - ۳۸ران :یباز گ بزگیران/
کیڼه ډډه کې واقع دی. ۀ څخه پینځه مایله لیرې د َدرې پـورختیځ کې او ۀ د کوتل پـ« اشکاشم»یا « سرد آب»کلی د 

کلي وگړي خپلې ې د دـې فوق العاده عالي ورشو گانې دي، او همدلته ئه ځای دی او تر الندې خـېـزدا یو حاصل
کورونه دي. د بدخشي واکمنۍ پرمهال دا مالڅر یو آزاده ځای  ۴۰دې کلي کې ۀ پیایي. پـۀ رمې او خر ـېئلو ـېئلو

همدې ۀ او لـۀ د نیولو خراج ورکاو« مرغانو»ـې میرانو د بازانو ئپر ځای  مالیېمعاف وو خو د  مالیېۀ وو او لـ
  دې کلي ایښودل شوی دی.ۀ کبله دا نوم پـ

  ران : بزگیرانـ شمالي برخې کې د یوه وړوکي کلي نوم دی چې د ۀ : دا د فیض آباد پـ ۷۰ -۳۹، ۳۷ -۱۲/ باز گ 
 ي.ېــږیادۀ نامـۀ پـ« بُزگیران»همدغه سیمه کې یو بل کلی دی چې د ۀ پسونو د نسل د روزلو لپاره لوړ نوم لري. پـ

کلي نوم دی چې ۀ مایلۍ کې د یو ۷نـېـږدې ۀ شمال لویدیځ پـد بغالن د :  ۶۸ -۴۲، ۳۶ -۸ : بیگ زاده : بیگ زاد
 . ديۀ کوره لري او ټول پښتانــ ۴۰

  ۶۸ -۴۲، ۳۶ -۸: وگورئ بیگ زاد :  بیگ زادهـ 
 فیټ ۱۴۷۰۰: لوړوالی  ۷۴ -۱۴، ۳۷ – ۲۴/ اندامان کوتل : اندیمن

د څوکې ۀ دا د ستر او کوچني پامیر تر منځ د نیکــَـالس د غرونو د لړۍ پر سر یو ډېـر آسانه کوتل دی. د غر
کې پراخه ۍ لړۀ پـ ۀد غر ـږي. دا کوتلډوبـېشمالي او سویلي اړخونو کې ۀ پرسر یو کوچنی جهیل/ ډنډ دی چې پـ

 یا ټیټوالی لري. ۀ خولـ
الرې سړک باندې ۀ بََرکي څخه تر غوري پورې د کیله گي لـۀ نهرین کې لـ ۀدا پـ:  ۶۸ -۵۳، ۳۶ -۳۶:  بِش گزه

سر کې واقع دی چې ۀ مایله لیري دی او د همدې َدرې پـۀ اوو څخهسویل لویدیځ  لهیو کوتل دی. دا کوتل د بََرکي 
حالت دی، ۀ ښـۀ دشت کیله گي څخه پر شمال ختیځ لوري باندې روان دی. ویل کـېـږي چې سړک پـۀ سړک لـ
 کوتله تـېـرېدل آسانه دي. ۀ ـې ټیټې او لـئغونډۍ 

  وگورئ ب ش گزه ۶۸ -۵۳، ۳۶ -۳۶:  بشي گزهـ : 

                                                           
4
 - Shiva 

5
 - Sarikol 

6
 - Taghdumbash Pamir 
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ښۍ غاړه کې ۀ کلي نوم دی. دا کلی د سیند پـۀ شمالي برخه کې د یوۀ دا د غوري پـ:  ۶۸ -۳۶،۳۸ -۴:  بي بي آنه
نهر  باال »او د  مایلۍ کې راځي ۷ۀ غوري د نړېـدلو ورانو ځایونو د شمال ختیځ پـۀ موقعیت لري چې د قلعــ

 ي. کورنۍ میشتې د ۳۰۰کلي کې د غلزیو ۀ دغـۀ اوبو خړوبـېـږي. دلته پـۀ پـ« دوري
بله وینا د وړکیو کلیو یوه ۀ ، پـده وړوکي سیمه هفیټه. دا یو ۶۰۰۰: لوړوالی  ۷۰ -۵۵، ۳۶ -۵۷:  بهارک یا بارک
ۀ سویل کې لـۀ . دا سیمه پـده کې مـېـشت دی او د َورُدج د سیند پرغاړه یوه سیمهۀ کورونه پـ ۱۵۰ټولگه ده چې 

ـې د ئختیځ کې ۀ بارک/ بهارک کې ده چې پـۀ ي. پـېــږپـېـژندل کــۀ نامـۀ هغې سیمې سره نښتې ده چې د َورُدج پـ
یو ځای ۀ کوکچې سره د وردج د سیند لـۀ لـیا سرغیالن سیند د َورُدج سیندونه سره یو ځای کــېـږي او « 7زردیف»

او فرهاد  8بُهارکښۍ خوا کې د ۀ . د َورُدج پـورکويۀ اوبـ د ټولې کرهنې لپارهڅلور یا پینځه مایله پورته  کـېـدلو
مقایسوي ډول ۀ خو که د وردج کیڼې خوا ته پـ –ه دښتې دي خـېـزدښتې ډېـرې ښې کرل شوي دي او ښې حاصل

دې خوا د وردج د ښۍ ښیرازې خوا او د ـې ئدې توگه  هوگورو نو دا پراخه خوا لم یزرع او ډبرینه ده، نو پـ
ده خو ویل ۀ ه لویه او پراخه نـډېـرهم دا سیمه دومره  کړې ده. که څهـې ئکوکچې ترمنځ یوه شبه جزیره جوړه 

غالتو کې ۀ منځ کې د غالتو او میوو بهترین تولیدات لري. پـۀ سیمه د بدخشان د ټولو ولسوالیو پـکــېـږي چې دا 
میوو کې مڼې، ۀ ـې زښت ډېـر عالي دی. پــئوریجې، غنم او یو څه اوربشې راځي خو د وریجو اوغنمو کیفیت 

ۀ کې پـ سیمهټوله ۀ له شک پرته پـ باید ووایو چې دا سیمه کثرت موندل کـېـږي.ۀ ي چې پـلرزردآلو، ناک او توت 
او باغستانونه د سرغیالن د سیند « نخلستانونه»ې سیمې گڼ ځنگلونه د ددوبي کې تر ټولو مطبوع ترینه سیمه ده. 

چې تلپاتې درندې  ېد غرونو څوک« یغوردا»ا د خو ېبلۀ دي او لــۀ همدې َدرې کې څو مایله اوږدۀ پرغاړه پـ
فیټه دی  ۶۰۰۰ـې لوړوالی ئورکوي. د سمندر له سطحې ۀ کرهنې لپاره ټول کال اوبـدي سیمې ته د  لريواورې 

ې سیمې د دهکله باید ووایو چې ۀ پای کې د اقلیم پـۀ ؛ پـه سیمه دهفیض آباده لوړۀ فیټه نور لـ ۲۰۰۰بله وینا ۀ پـ
توگه راتلل، او یا ۀ تراحت ځای پـدی، پخوا به میران بهارک ته د خپل دوبني اسۀ اقلیم تر فیض آباد فوق العاده ښــ

ــې خال ئمنځ کې ۀ تاجیکان دي خو پـ یتځای خلک اکثرۀ غـد دبه که کله کومه وبا راغله نو میران دلته راتلل. 
 جرم کې ژوند کوي. ۀ خال تورکان هم شته. حاکم د یمگان د ولسوالۍ پـ

  ـي کمبزئ: وگورئ بازا ــي گنبدئبازاـ 
یو گنبدي قبر دی چې د کوچني پامیر د سیند ښۍ غاړه کې د دا فیټه.  ۱۲۶۰۰لوړوالی :  ۷۴، ۳۷ -۸:  بُزي گنبد

 پامیرۀ لرو چې پـۀ الس کې نـۀ د اوبو د یو ځای کـېـدو ټکي ته نـېـږدې موقعیت لري. داسې شواهد پـ« آب  واخان»
شونې دې ته نغوته کوي چې دلته  ـمي ځای وي. له خټو د جوړو شویو کورنو نړېـدلې پاتېئدې د استوگنې دا کې

وختونه کې شوې وه ځکه دا پاتې شونې د همدې ځانگړتیا څرگندونه کوي؛ زیارتونه  نـېـږدېهمدا تیرو ۀ استوگنه پـ
لږ تیر شوي وخت ځانگړتیا لري. د یوې نړېـدلې کال پاتې  ډېـراو گنبدي قبرونه چې دلته او هلته لیدل کـېـږي د 

د ۀ نامـۀ پـ« 9بوزای»دي، ویل کـېـږي چې دا ځای د ۀ څخه چندانې لیرې نـ« ژ -گنبد»گنبز شونې دلته شته چې له 
 پلوه جوړ شوی وو. ۀ کوم قیرغیزي مشر لـ

  ۷۰ -۲، ۳۵ -۴۶: وگورئ : نواک :  نواک : بابُکـ 

  نوم ۀ غرۀ مایلۍ کې د یو ۱۵ۀ شمال کې د درواز د سویل پـۀ : د بدخشان والیت پـ ۷۰ -۴۴، ۳۸ -۱۶:  بوگامـ
 دی. 

  مایله لیرې ده. ۱۲پلخمري کې د یوې سیمې نوم دی چې له بغالنه  –نهرین ۀ : دا پـ ۶۹ -۹، ۳۶ -۱۳:  برگهـ 
سیند نوم دی ۀ لړۍ څخه راپورته کـېـدونکی د یوۀ : دا د نیـکـــَـالس د غرونو لـ ۷۳ -۳۶، ۳۷ -۲:  برگوت یسي

 کوچني پامیر ورننوځي.ۀ چې د آب  واخان د څانگې پـ
څخه تر ایبکو « دهانېۀ »کوتل نوم دی چې لـۀ پاسه د یوۀ : کوتل  برمه د چونغر لـ ۶۸ -۱۸، ۳۵ -۵۷:  برمه

 . مایلۍ کې واقع دی ۱۸ۀ غوري د شمال لویدیځ پـۀ د دهنـ دا کوتلڅخه تـېـرېـږي. رپورې الر و
دی چې د بُز َدرې د کوتل د « قشالق»کورنیو یو « ایشان» ۱۲نهرین کې د ۀ : دا پـ ۶۹ -۵، ۳۵ -۵۸:  بُـز َدره
مایله وړاندې د بُز َدرې له کوتل  ۱۵څخه « یوچۀ »لـ َدره کېۀ مایلۍ کې موقعیت لري. د اندراب پـ ۱۳ۀ شمال پـ

ۀ ې الرې پـد دنهرین کې تر بََرکي پورې ځي. ۀ درې ته، پـ« ُکش»پورته شمال لور  چې تـېـرېـږيڅخه هغه الره 
 هکله معلومات مبهم دي. 

  وگورئ بَـز گیران :  بـُـزگیرانـ : 

  ۀ د کلي د شمال ختیځ پـ« روان»درواز کې یو کوچنی کلی دی؛ دا کلی د ۀ دا پـ:  ۷۰ -۵۲، ۳۸ -۲۰: بُزین ـ
 ـې عمدتاً تاجیکان دي. ئمایلۍ واټن کې دی او استوگن وگړي  ۲۶
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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
 

ۀ هیڅ یوۀ اوسنیو نقشو کې پـۀ کورونو یو کلی دی. پـ ۶۰ښۍ غاړه کې د ۀ د سیند پـ« 10لردیف»: دا د  چـبـچـي
 ي. لیدل کــېـږۀ کې دا کلی نــ

  ۶۸ -۴۷، ۳۶ -۴۲: وگورئ چار دره : چهار َدره
نهرین کې پر ۀ څخه پـ ۀغر له« َدمبولک»دی چې د « میان کوه»دا یو منځغری  : ۶۹ -۱۳، ۳۵ -۵۲: چهار ِده 

ۀ پـکې میشتې دي. ۀ کورنۍ پـ ۱۲د عشیرې « آب سیرینه»منځغري باندې راکښته شوی دی او د « زرد اسپان»
 شته. ۀ نامـۀ همدغـۀ کې دوه نور کلي پــ ۶۷ -۱۶، ۳۵ -۴۰او  ۶۷ -۱۳، ۳۵ -۳۲

مایله کښته  ۴څخه « دو آب  تلۀ »لـ دا نوم هغې َدرې ته ورکړل شوی دی چې:  ۶۹ -۴۲، ۳۵ -۳۵:  چهارگوِرالل
ـې نیم مایل او پلنوالی ئَدرې سره یوځای کـېـږي. لږ لنډ واټن پورته یوه وړوکي دښته ده چې اوږدوالی ۀ د اندراب لـ

اللۀ قلعــ»دې دښته کې یوه وړوکي کال ده چې د ۀ ـې همدومره دی. پـئ دې کال ۀ یادېـږي او پـۀ نامـۀ پـ« چهارگور 
غو څلورو د دیو بل سره یو ځای کـېـږي. ۀ سر کې څلور تنگې لـۀ ې دښتې پـد دجیک کورنۍ دېـره دي. کې څو تا
لنډ واټن کې ختیځ لور ته د ۀ یوۀ ـې یوه پلالره تللې ده چې ښۍ خواته تاوویږي او پـئمنځ د یوې پر سر ۀ واړو پـ

 ده خو اوښانو ته دا الره ډېـره ستوغه ده.  الره خاواک پر کوتل وراوړي. دا الره د کوچنیو آسانو لپاره د تگ
 د اوبو یوه چینه هم شته. ۀ نامـۀ همدغـۀ کې پـ ۶۹ -۶، ۳۵ -۲۹ۀ پـ

مایله پورته یو تش او پراخ ځای دی. د سیند  ۱۱منځغري ۀ : د باجگاه لـ ۶۸ -۲۲، ۳۵ -۴۰:  چهارمغزا/ چارمغزار
ۀ نامـۀ ښۍ غاړه کې یو ځای دی چې د چهارمغزا پـۀ دواړو غاړو کې تش ځایونه دي او لږ وړاندې د اوبو پـۀ پـ

مټ ۀ لکو پـسر کې د دوآب د خۀ دی. دا ځای ټول د سالنگ د َدرې پـ« بند  شاخک»ـې ئیادېـږي چې کیڼې خوا ته 
 ۶۹ -۶، ۳۵ -۲۹او لرگي پریمانه دي او د تفریح لپاره ډېـر ځای لري. او : ۀ کرهنې ښـېـرازه دی. دلته واښـۀ پـ

مایلي واټن کې  ۵ۀ : یوه دنگه غونډۍ ده چې د ُمرغه د کوتل د ختیځ پـ ۷۱ -۲۸، ۳۷ -۱۴/ چارسنگ : چهارسنگ
 راپورته کـېـږي. 

 ۶۹ -۴۹، ۳۷ -۲۴/ چایاب : چاِه آب
دوشي کې استوگنه لري. دوی د هزاره ۀ کورنۍ کـېـږي او پـ ۱۰۰چې  ده هزاره گانو یوه څانگه ا دد : چهل غوري

تاتارانو سره د ۀ څانگې دي، دا یوه مبهمه او ناڅرگنده قومي څانگه ده چې د دوآب لـۀ لـ« 11چگای/ چغای»گانو د 
 خپلوۍ پیوند لري.

واخان کې یو وړوکی کلی او یوه کال ده؛ د تفریح او مالڅر لپاره ډېر عالي ځای ۀ پـ:  ۷۳ -۲۵، ۳۷ -۱۰:  چهل کند
واخانسشیان ورڅخه تر السه کــېـدای  شـمـېـردی؛ د اړتیا وړ لږ   ي. وگورئ سرحد 

زیارت نوم ۀ وړوکي کلي او یوۀ ښۍ غاړه کې د یوۀ بدخشان کې د َورُدج د سیند پـۀ : پــ ۷۱ -۵، ۳۸ -۹:  چهل تن
)شیعه گان( دي چې د زیباک د شاه عبدالرحیم مریدان دي. چهل « َموالیي»ـې ئدی. دلته شپږ کورونه دي. خلک 

ته او جوار سم سۀ میوو ونې نـکبله د ۀ دې ځای کې د ډېرې سړې هوا لـۀ پـ ده. ژ( -)خانقاه؟ « خانه گاه»تن یوه 
 خلکو پورې اړه لري.ۀ فارسي خبرې کوي؛ دوی د زیباک پـۀ ـې تاجیکان دي او پـئرسـېـږي. خلک ۀ نــ
 . یو بل زیارت هم شتهۀ نامـۀ همدغـۀ پـ کې ۶۷ -۲۵، ۳۵ -۲۳ۀ پـ

« اخته خانې»رباطه د ۀ مې نیولو ځای دی چې لـد دسړک پر غاړه ۀ دا د هغـ:  ۶۸ -۱۹، ۳۶ -۲۳:  چاِه شور
پر ژۍ باندې له رباطه یو مایل او د مایل « دشت  گــَـَور»قطغن کې د ۀ کوتل او خیرآباد او کندز ته ځي. دا ځای پـ
ۀ ـې د څښلو وړ دي. څاه گانې لـۀ ئشپږ څاه گانې دي خو اوبـ« شور آب»څلورمه برخه، واټن لري. د تروو اوبو 

 فیټو پورې ژورې دي.  ۲۵تر  ۱۸

  کاو :  چکاوـ  : وگورئ چ 
ټوله سیمه کې تر ټولو ۀ کلي نوم دی. دا د َورُدج پـۀ : د َورُدج د سیند پر ښۍ غاړه د یو ۷۱ -۴، ۳۶ -۵۵ چاکران :

ۀ د کلي لـ اوسـېـږي. «مشر یا سپین ږیری –آق سقال/ افسقال » «13اکسه کال»او « 12اعراب»لوی کلی دی، دلته 
ونو ډک و ډوک ۀ لوی کلی دی او پـ ډېـرږي. دا ډوبـېـوردج کې ۀ تـېـرېـږي او پـۀ لوی خوړ اوبـۀ ډډې څخه د یو

کورونه دي چې د خیرآباد د  ۸۰چاکرانو کې ۀ پـپریمانه اندازه دلته کرل کـېـږي. ۀ دی. هندوانې او خربوزې هم پـ
 . مایلۍ کې دی ۱۸ۀ سویل ختیځ پـ
دوشي کې یو کوچنی کلی دی چې د اندارب د سیند پرغاړه ۀ : دا پـ ۶۸ -۴۲، ۳۵ -۳۵/ چقمق : چکمک شیخ

 مایله پورته واقع دی.  ۲ټکي ۀ سیند د یو ځای کـېـدلو لـۀ غـد دسرخاب سره ۀ یوازې لـ
کوچني پامیر کې یو ۀ پـ دا فیټه. ۱۳۰۲۰لوړوالی :: ۷۴ –(  ۸ – ۱۴، ) ۳۷ –( ۱۲ – ۱۵)/ چقـمقـتین : چکمکتین

نیم مایله  ۴د سیند سرچینه جوړوي. دا یوه اوږده او د اوبو کم عمقه سطحه ده چې « 14اکسو»جهیل دی چې د 
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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
 

ۀ )د قاز / غاز( د جهیل پـ« گز قول»نیم مایله دی؛ همدا شان دا د  ۱وي  ډېـرـې چې ئاو ارتوالی  لري اوږدوالی
 هم یادېـږي. ۀ نامـ

  کلي نوم دی. ۀ نیمایي کې د یوۀ : د اشکاشم او تالقانو د الرې پـ ۶۹ -۳۲، ۳۶ -۳۲: چالـ 
 بغالن کې یو کلیۀ : پـ۶۸ -۴۵، ۳۶ -۸:  چم قلعه

  وگورئ چم قلعه۶۸ -۴۵، ۳۶ -۸:  چم کالـ : 
دا یو منځغری دی چې د بل منځغري یوه څانگه ده چې د کاوشان د کوتل په شمالي :  ۶۸ -۵۶، ۳۵ -۳۱:  چندران

ډډې کې ځغلي. ویل کـېـږي د افغان اوښانو لپاره یوه الره له همدې کوتله د اورته قول منځغري ته د باجگاه په 
 منځغري کې تللې ده. 

ه د کاوشان کوتل ته د هندوکش په شمالي ډډې کې د پښو یوه خ: دا له ولیانو څ ۶۸ – ۵۴،  ۳۵ – ۲۲ : چنگل وز
 پـېـژندل کـېـږي. ۀ نامـۀ الره ده او د هندوکش په شمال کې په همدغـ

 وگورئ : چکمک شیخ ۶۸ – ۴۲،  ۳۵ – ۳۵:  چقمق شیخ

  ۷۴ -(  ۸ – ۱۴، ) ۳۷ –( ۱۲ – ۱۵) : وگورئ : چکمکین : چقمقینـ 

  نگ له شمال ختیځ څخه ۀ تخار کې د یوۀ پـ:  ۶۹ -۳۸، ۳۵ -۵۸:  چارباغـ  ۶کلي نوم دی چې د خوست و فر 
 مایله لیری دی. 

  ۶۸ -۳۶، ۳۶ -۱۰: وگورئ شرشرک:  چرچرکـ : 

  کلي لري. د  ۲۴کندز څخه څلور مایله لیرې د یوې سیمې نوم دی چې ۀ لـ:  ۶۸ -۴۷، ۳۶ -۴۲:  چار درهـ
 کې واقع دی.  ۶۹ -۲۱او  ۳۶ -۳۴ۀ یو بل کلی پـۀ نامـۀ چاردرې پـ

  ۶۹ -۱۳، ۳۵ -۵۲:  چار ِدهـ 

  ۶۹ -۴۲، ۳۵ -۳۵: وگورئ چهار گور  الل :  چار گـوِر اللـ 

 ۶۸ -۲۲، ۳۵ -۴۰: وگورئ چهارمغز زار :  چار معز زار 

  ۷۱ -۲۸، ۳۷ -۱۴: وگورئ چهار سنگ :  چارسنگـ 

کلي نوم دی او د پـښـتـنو او وزبیکانو ۀ یوغوري کې د ۀ ویل شوي دا پـ:  ۶۸ -۲۸، ۳۵ -۵۵:  جنگانۀ چشمــء
 . کې میشت ديۀ کورونه پـ ۳۰۰

منځغري کې چې د ُمرغه ۀ یوۀ کلي نوم دی، دا کلی پـۀ اندراب کې د یوۀ : دا پـ۶۹ - ۲۱، ۳۵ -۴۶:  پار بندۀ چشمــ
 کې میشت دي. ۀ سویلي ډډې څخه راکښته شوی واقع دی. او د تاجیکانو لس کورونه پـۀ د کوتل لـ

فیټه. د ایبک او چاریکارو تر منځ د سړک پر غاړې د دمې  ۲۰۵۰لوړوالی :  ۶۸ -۳۴، ۳۶ -۳:  شیر ۀچشمــ
شیر کې د اوبو څو چینې دي او یو ناڅاپـه د چونغر ۀ چشمـۀ مایله لیرې دی. پـ ۳۵ایبکو ۀ نیولو یو ځای دی چې لـ

 ډنډ او یو ښگلنې یا شوره زار څخه راوځي. ۀ د څوکې د بیخ له ډډو او هم د یوۀ د غر
د بیخ د څوکې ۀ او د غر یارډو پورې ارتوالی لري ۶۰۰تر  ۴۰۰ۀ سر کې دی چې لـۀ ښکلي چمن پـۀ یودا ډنډ د 

ـې د ښوره چڼې یا ئشمال خواته  .دیهماغسې دښتې خواته تللی  ظاهراً ځغلیدلی دی او  کېۀ سویلي اوږدوالـۀ پـ
گډه وډه ده،  ډېـرـې د دروي یا نیي د بوټو پټي دي، دلته کرهنه لږ او ئې تر شا د دشوره زار یوه تنگه تړانگه ده او 

گران دی چې کوم کرهنیز ځای او کوم طبیعی چمن او  لیرېۀ لـ ـېئهمواره ځمکه اوسئ نو تشخیص ۀ او که پـ
دی چې  (15ولایهد اوبو لگولو یو کانال )س يلویوالۀ نبستاً ښـۀ کښتنۍ لمن کې یو پـۀ پـۀ . د غروي ښوره چڼه

کافي اندازه ځای شته خو شک ۀ برابرې کاندي. پـۀ ډاډمنه توگه د یوې لوې ډلې لپاره د څښلو اوبـۀ کوالی شي پـ
 نورو فصلونو کې تر اوبو الندې وي. ۀ ژمي او پسرلي کې لوند وي او ښایي پـۀ شته چې چمن پـۀ نــ

الرې یوه الره تللې ده چې ۀ د کوتل لـ ژ( –)سنجدک  «تکسنج  »څخه د « کیانۀ دهانـۀ »َدره کې لـۀ د سرخاب پـ
 يېــږلــبیر شمال ته ځایه یوه بله الۀ همدغـۀ پورته یاد شوي سړک سره یوځای کــېـږي او لـۀ شیر کې لـۀ چشمـۀ پـ

 ۲۰ۀ پـ سویل لویدیځد د بغالن پورې رسـېـږي. « خان آباده»او « جار»منځه تـېـرېـږي او تر ۀ چې د بغالن لـ
 . ستهۀ نامــۀ همدغـۀ مایلۍ کې یو بل ځای هم پـ

  کلي ۀ ټکي کې د یوۀ پـ کـېـدلوپنج د سیندونو د یو ځای  د او ې: دا د چشنود َدر ۷۱ -۱۷، ۳۷ – ۵۵:  َچـشـنودـ
 نوم دی. 

  ۷۱ -۱۷، ۳۷ – ۵۵: وگورئ چشنود :  چسنودـ 
سینده د پورې وتلو وسیله یا ۀ لـ»د جالې « َسمتي»او د « 16ینگ کال»دا د :  ۶۹ -۴۹، ۳۷ -۲۴:  آبۀ یاب : چااچ

ـې اکسوس ته لویږي. ۀ ئهمدغه دره کې دی چې اوبـۀ نسبتاً لوی ښارگوټي نوم دی او پـۀ ترمنځ د یو« د بیړۍ ځای
ا کې ورڅیرمه شاوخو نـېـږدېۀ یادیـږي چې پـۀ نامـۀ ده. دا ځکه د اوبو د څاه پـ« اوبو څاه»د ځای د نوم معنی د 

 ۷۵ـې مستطیل شکله ده چې ئکښته کښـېـوتلې دي. کال ـې دلته د اوبو څاه گانې ئکبله ۀ شته او لـۀ نـۀ ـې بهانده اوبـئ
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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
 

شان مورچلونه لري؛ د ښارگوټي گرد ۀ خټو جوړ دیوالونه او د نورو کالگانو پـۀ لویوالی لري، لـ کې گامه ۵۰ۀ پـ
ً ئډډه  اتاو دی چېمحیط دیوال رۀ نیم مایل پـۀ چاپیره د یو  ۲۰۰کورونه او  ۱۰۰۰ده. دلته  ختیځ خوا ته ـې تقریبا
ته چې د قزل ساندازې لیرې د ښار ختیځ خواته د غرونو یوه لړۍ ۀ پـ ربعېمایل او د مایل د ۀ ته. د یوسهټۍ گانې 

همداسې  سره ۀلـ د کوتل« پُشت بهار درې»او د  َدرې له څانگې بیله شوې لړۍ ده، دا لړۍ یو دوراني َدور خوري
ۀ الرې اکسوس ته رسـېـږي. چاۀ لـ« سفید سنگ»او « پـَـسـَـکو»، «َدونگ»، «شهر بزرگ»غځـېـدلی او بیا د 

 ټول والیت کې بهترینه غالت لري. ۀ آب/ چایاب ویل کـېـږي پـ

  ۷۴ -۳، ۳۷ -۱۴: وگورۍ چیالب : چهل آبـ 

  وگورئ چـَـهل غوري چهل غوريـ : 

  ۷۳ -۲۵، ۳۷ -۱۰: وگورئ َچـهـیل کند : چهل کندـ 

  ۷۱ -۵، ۳۸ -۹: وگورئ چـَـهیل تن : چهل تنـ 
ۀ د لویدیځ لـ« بره کي –یوچ »کوتل نوم دی. د ۀ غرونو کې د یوۀ دا د اندراب د َدرې د شمال پـ:  چـِـکاو یا چـَـکاو

ځای کې ده چې ۀ هغـۀ خولې څخه شپږ مایله پـۀ لـ« کــُـش َدرې»ي، دا الره د ېــږسړک څخه یوه الره جال کــ
 کیله گۍ سره نښلوی. ۀ منځغری جال کــېـږي او همدا کوتل لـ

 

 بیانور 
 : چیالب/ چهل آب
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