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 ۱۱/۰۷/۲۰۲۱           : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 مه برخهلسه ځپن
 

 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

 

فوټه. دا د یوې ډبرینې غونډۍ پر سر د یوه منفرده کلي نوم دی  ۱۰۰۰۰: لوړوالی  ۷۲ – ۴۰،  ۳۷ – ۰۰:  حصار
فوټه لوړوالی لري دا کلی د آِب واخان او ستر پامیر د پنجه د څانگې د سیندونو د  ۱۰۰۰۰چې د واخان په دره کې 

 په موقعیت کې واقع دی.  کـېـدلویو ځای 
 

  ۷۰ – ۳ ،۳۶ – ۲۱:  ایفریضـ  
 ی: د کوکچې د سیند په ښۍ غاړې کې له آکسوس سره د کوکچې د سیند د یوځا ۶۹ – ۲۵، ۳۷ – ۹:  آی خانم

ې غونډۍ له دنگې څوکې څخه کښته وگورئ نو د چم گاونډ د د دکه د یوې غونډۍ نوم دی.  کـېـدلو په ټکي کې
ې غونډۍ لپاره بل نوم ظاهراً کوه خانم ویل شوی دی. دا سیمه د د دکتالی سئ.  منظرېسیمو پرتیمنې او ښکلې 

 ه مهمه سیمه ده.ډېـر مهالونوبودیست د  –ندنې له اړخه د گریکو پـېـژلرغون 

  ۶۸ – ۵۴، ۳۷ – ۱۱: وگورئ : حضرت امام صاحب :  امام صاحبـ 
 ۶۸ – ۳۸،  ۳۶ – ۴۱: وگورئ : ارگنک :  ایرگنک

 ۷۰ – ۴۷،  ۳۶ – ۲۹: : یارغسک  : وگورئ ایرغسک
کوتل نوم دی، عملي ۀ فوټه : دا په ختیځ هندوکش کې د یو ۱۶۱۸۰: لوړوالی  ۷۴ – ۸، ۳۶ – ۵۰:  ارشاد اوین

کچرو لپاره له جون یا جوالی میاشتو وروسته تر اکتوبر پورې د کارولو وړ دی؛ انسان  کوبار وړون د دی خو
کوالی سي په پښو د مې میاشتې له پیل څخه الړ شي. اوسنی کوتل ان د قیلیق د کوتل په پرتلې د ستوغوالي او 

وا ته دی د کیِک اوین په ختیځ خ ډېـرراغلو الرو له کبله ال سخت دی. دا په حقیقت کې دوه کوتلونه دي هغه چې 
فوټه لوړ دی. کیِک  ۱۶۰۵۰ي چي مــېــږقیرغیز اوین نو ـېئفوټه لوړوالی لري او بل  ۱۶۲۰۰ي چې ېــږیادۀ نامـ

کوتلونه له  هږي؛ دا دواړـېـه ژر خالصلبل په پرت ۀهاغـواورو د نیولو له کبله د  ولوړ دی خو د لږ هم اوین که څه
شي. دا کوتل د  کـېـدایلیرې دي او د یو بل لپاره د څلورو او یا پینځو مایلو لپاره بدیل  مایله لږۀ یو بل څخه له یو

 واخان او هنزه تر منځ د مستقیمې الرې په اوږدو کې واقع دی. 
دی چې کوچني قشالق نوم ۀ په کیڼې غاړې کې د یو: په واخان کې د پنجه د سیند  ۷۲ – ۵۶،  ۳۶ – ۵۶:  ایروغ

 . پنج د سویل ختیځ په دوه مایلي واټن کې راځيۀ کښته او د قلعـ له پتور یو مایل
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لوی خوړ دی چې په غوري کې له لویدیځ لوري د سرخاب له  ډېـر: دا یو  ۶۸ – ۲۲،  ۳۵ – ۵۲: ایشک کوتل
ندل کـېـږي. ویل کـېـږي چې )د گومان له مخې د پـېـژۀ او د ایشک کوتل َدرې په نامـ کـېـږيدرې سره یو ځای 

 شک کوتل له پاسه( بای سکال ته یوه الره تللې ده. ای
: دا په قطغن کې یوه وړوکي عالقه داري ده. په ټول اشکمش ۶۹ -( ۱۵ – ۲۵، )۳۶ –(  ۱۷ – ۳۲):  اشکمش

کورونه دي چې گډ قومونه په کې ژوند کوي لکه وزبیک، تاجیکان او نور. همدا شان د سیمې په گرد  ۸۰کې 
لپاره  کـېـدلو دېــرهو لپاره د سرتــېــرره گاونډ کې ایخوا دیخوا جونگړې جوړې شوي دي. ویل کـېـږي چې د ـېـچاپ

 ته. سهم ځای 
ۀ ک تر درې مایلو پورې ښـدا سړ له اشکمش څخه یو سړک وتلی دی دا سړک د شمال لوری ته خان آباد ته ځي.

دلته ناکافي دي. دا سړک ۀ دی. اوبـۀ خو چنداني بد نـ وروسته سره له دې چې کنډوکپر دیۀ له هغـ سړک دی خو
خان آباد ته له رسـېـدلو مخکې د دشِت شورآب له سړک سره یو ځای کـېـږي. شورآب ته له رسـېـدلو مخکې په دې 

اوسـېـدونکي. له اشکاشم څخه یو بل سړک وتلی دی چې تالقان او فیض ۀ ته او نـسې ځمکې کرنــېـز ۀـواټن کې ن
 ته ځي. آباد 

 ۶۹ – ۱۹،  ۳۶ – ۲۳اشکمش د خپلو مالگو د لویو کانونو له کبله شهرت لري د ښار گوټي موقعیت : 
مایله  ۷دا د یوې منځغري نوم دی چې د شمال له لوري له سرحد څخه  ۷۳ – ۲۳، ۳۷ – ۰۰:  اشکان سه تات

 ۱۳شته چې د خیر آباد د سویل ختیځ په یو کلی هم ۀ نامـۀ همدغـۀ پـپورته له آِب واخان سره یو ځای کـېـږي. 
 مایلۍ کې واقع دی :

 ۵۵ – ۳۶ ،۱۴ – ۷۱ 
 

دا د یوې ولسوالۍ نوم دی چې پخوا په پورتني اکسوس  فوټه. ۸۷۰۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۳۴، ۳۶ – ۴۲: اشکاشم 
ې سیمې ارت دد کې د یوې وړوکې تاجیک میشتې سیمې نوم وو، او د بدخشان د میر تر تابعیت الندې سیمه وه. 

سیمې  دیو وړوکی کلی دی او د سیند په دواړو غاړو کې د غران ۀ نامـۀ په همدغـ ـېئمایله دی شمال ته  ۱۶والی 
 ـې شهرت موندلی دی. ئکانونونه له کبله  دغځـېـږي چې د یاقوتوپورې تر پولې 

دی او په دې توگه مسقیماً د بدخشان  ـب یا حاکم تر مستقیم واک الندېئاشکاشم له زیباک سره یو ځای د زیباک د نا
مایله  ۲مایله اوږد والی او  ۳رې یوه ډډه ده چې د دزه برخه ـېـ. د اشکاشم حاصلخراځيد والي تر واک الندې 

ه دره ده خـېـززه ډډه جوړوي. دا یوه حاصلـېـپلنوالی لري چې د زیباک او د اشکاشم تر منځ راغلی خوړ دغه کرن
له خټه جوړه لویه استحکامي کال هم په کې والړه ده. که  سپـېـرهد اشکاشم ده چې یوه  ـېئ کلي لري او یوه ۲۰چې 

تیت شوي کلي په توگه وگڼو. د ټولې ۀ و ځمکو ډول او دوام ته وگورو نو کوالی سو دا ټوله دره د یوکرنــېـزد 
سیالني د هاغه بل په ۀ دا اټکلنه د یو شـمـېـروگړې اټکل شي. )د وگړو د  ۱۲۰۰شي  کـېـدای شـمـېـرَدرې د وگړو 

تنو پورې ویل شوی دی. خو د منځني  ۱۹۰۰تنو تر  ۴۵۰له  شـمـېـروی د اټکل له مخې دا د د پرتلې توپیر کوي.
د هیواد په دې برخې کې د  پورته وگڼو. ـېئتنو  ۰۰۰ ۱لږ او له  ـېئتنو  ۱۵۰۰اټکل له مخې کـېـدای سي چې له 

 شـمـېـرتنو وگړو په  ۵۰او  ۱۵له اړخه کـېـدای شي د  شـمـېـره معنی دی چې د وگړو د کورنۍ مفهوم د کلي پ
لو له مخې اټکل شـمـېـرشي د کورنیو د  کـېـدای شـمـېـرعام  –خلک د یوې کورنۍ په مفهوم وي. له دې کبله ټول 

 شي.(
ه کال کې یو ځل درمند پورته کـېـږي کـېـږي، سره له دې چې دلته یوازې پۀ ډول شـنـۀ ښـۀ دلته غنم او وربشې پـ

ته خو بیا هم د سون لپاره لږ لرگي ساو چنار ونې هم  سپـېـدارډول ده. دلته د ۀ د غلې دانې پریمانتیا په ښـ خو
تاجیکان  ـېئونکي اوســېــدتر واخان متعدل دی. خو سوړ دی  ـېئته. اقلیم سۀ موندل کــېـږي. دلته د میوې ونې نـ

ً ټول نته ځانگړې لهجه لري. دي او خپله ځا ې ځای خلک د سیمې د نورو د دي. پوهـېـږپه فارسي  ـېئخو تقریبا
مذهبې فرقې الررویان دي. دوی ظاهراً آرام، سولناکه خلک دي او له مسافرینو سره « 1موالیي»خلکو په شان د 

ۀ سم چلند لري. دوی د فیض آباد له الرې خپل ټوکر، مالگه او دیگي تر السه کوي. دوی نور د اړتیا وړ شیان نـ
 غواړي. 

ینی ځای دی چې د بدخشان، یوازکې  اشکاشم له ستراتیژیک اړخه ځکه د اهمیت وړ دی چې همدا ځای په ژمي
 . لريشغنان او واخان تر منځ یوازینۍ عملي الره 

فیټه : دا کوتل اشکاشم له زیباک سره  ۹۵۰۰: لوړوالی  ۷۱ – ۳۲، ۳۶ – ۳۹: اشکاشم کوتل یا سرد آب کوتل
څخه د  نښلوي او هم بدخشان له شغنان او واخان سره وصلوي. دا کوتل د تیراجمیر د دنگې څوکې له شمالي ډډې

چې په څلورو  يپام وړ په ځوړ والي تـېـرېـږي. له اشکاشمه دې کوتل ته ختل یا پورته کـېـدل ډېـر آسانه او نرم د
ۀ یو مایل ده او د غر نـېـږدېد غرونو تر منځ تشه چې کوتل جوړوي  کې دی. ۲۵په  ۱فیټه یا  ۸۰۰مایلو کې 

ده او دومره مسطح دی چې د خوړ گومان ورباندې کـېـږي. د ه کرنــېـزڅوکې تر نـېـږدې ځایونو پورې څه نا څه 

                                                           
1
 - Maulai sect  دا مذهبي فرقه ده چې لوستونکي یې د مولوي د صوفیاني مکتب له پیروانو څخه ونه گڼي. دا ډله د امام جعفر علي :

 صادق د پیروانو شیعه ډله ده.
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بزگیران ته کښته کـېـدل چې څلور نیم مایله الره ده  فیټه لوړه وي. ۹۵۰۰څوکه ښایي د سمندر له سطحې څخه ۀ غر
گ هم په همدې اندازې آسانه ده. دا کوتل چې له نوامبره تر سپتمبر پورې تر واورو الندې وي بیا هم تل د تگ رات

. دا کوتل کټ مټ د بروغیل د کوتل ځانگړتیا یا کرکتر لري او یو خامه سړک په آسانۍ ورڅخه تـېـرېدالی ويوړ 
 سي.

: د اوبو یوه ناله ده چې د کوکچې سیند ته ورغوځي، دا د جرم ۷۰ -( ۳۰ – ۴۵، )۳۶ –( ۴۵ – ۵۹) : سپین گاو
یو غر دی چې د ۀ نامـۀ همدغه سیمه کې په همدغـ شان پههمدا پر لور پینځه مایله له چیتاه ها خوا موقعیت لري. 

  ـیم په ختیځ کې واقع دی.ئجرم په لویدیځ او د درا

  هم یادېـږي؛ دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې ۀ : د کوِه حسن تال په نامـ ۶۸ – ۵۳، ۳۶ – ۱۳:  اشترغال / حسن تالـ
د نهرین د َدرې کښتنۍ برخه په خپلې هغې ختیځې ډډې کې په ځان کې رانغاړي چې د سرخاب له درې سره یو 

 ځای کـېـږي.
د واخان د کلي نوم دی. دا ۀ : د واخان د َدرې په کیڼې خوا کې د یو ۷۱ – ۴۳،  ۳۶ – ۳۸:  اشتراغ / اوچدرگ

ځایه یوه ډېـره سخته الره هندوکش ته ۀ ـب استوگنځی وو. دلته د زرد آلو له ونو سره مخامخ کـېـږو. له همدغـئنا
ځي چې د چترال )د صد اشتراغ کوتل( د تیریچ درې ته ځي. په دې کلي کې سل تنه وگړي استوگن دي. دا ځای د 

د صد اشتراغ له کوتل سره چې له اشتراغ څخه د چترال د ارکاري  نه باید هم یادېـږي اوۀ کوت گز د کوتل په نامـ
، ۳۶ – ۳۸یو سیند هم شته : ۀ نامـۀ په همدې دره کې په همدغـسي. ۀ مغالطه نـ ځي ته درې )وگورئ هندوکش(

۴۶ – ۷۱ 
مایله پورته د کوکچې د څانگې د منجان په َدره کې د  ۱۸: له جرم څخه  ۷۰ – ۵۱، ۳۶ – ۳۸:  اسکن / اسکان

 کورونو یو کلی دی. د اړتیا وړ شیان په کې پریمانه دي.  ۴۰
دا د ورُدج د څانگې د سنگ لیچ په کیڼې  فیټه. ۹۲۰۰: لوړوالی :  ۷۱ – ۱۷، ۳۶ – ۲۶:  کول / اسکتولــَـستاِ

ې ه ځمکه د سیند په دواړو غاړو کې پرته ده او ځمککرنــېـزکلي ۀ غـد د یو لوی کلی دی. کورونو ۶۰غاړې کې د 
تر السه  او د اړتیا وړ شیان ورڅخه ۀـیوه پراخه سیمه نیولې ده. د سون لرگي، د څارویو د خوراک لپاره واښ ـېئ

داسې یو پرتمین او ښایسته ځړوبی یا آبشار دی چې د  پُل دی. ورته نـېـږدېۀ تر کلي الندې یو ډېـر ښـ .کـېـدای سي
ته. د اوبو حجم په حیرانوونکی ډېـر دی؛ خو له دې چې د اوبو لوی سنه  ـېئټول هندوکش په سیمه کې بل ساری 

ې سیمې خلک د دلري. ۀ و چې په ژمي کې دومره حجم به ونـسی حجم د ویلي شویو واورو له کبله راځي نو ویال
لهجې خبرې کوي خو دا سیمه د زیباک په ولسوالۍ کې شامله ده. دا سیمه د زیباک له سویل څخه لس په اشکاشمي 

 مایله لیرې ده. 

 ۷۱ – ۱۷، ۳۶ – ۲۶:وگورئ : اسکتول : اِســتــَکول  ـ 
شور آب په سر  ۀاو د خان آباد سویل ته د در لد نهرین شما :۶۹ -( ۵تر  – ۱۱، ) ۳۶ –( ۵تر  ۱۳):  جبرداغ

په سیاه  ي. د بومي خلکو د معلوماتو له مخې دې سیمې کې د برکه وزبیکو وگړهکې یوه وړوکي عالقه داري د
 َرمې لري.  ـېئلو ـېئکرهنه کوي او د پسونو لو یخانو کې ژوند کوي. دو

دا سیمه د غرنیو لنوالي لري. هم یادېـږي ویل کـېـږي چې یو نیم مایل پۀ د جبرداغ َدره چې د آغا چشمه تگاو په نامـ
وي  که ه ځمکه لري. دلته د سون لرگي په هیڅ دي اوخـېـزچینو په اوبو خړوبـېـږي او ویل کـېـږي چې ډېـره حاصل

 ډېـر لیرې واټن څخه ورته راوړل کــېـږي. ۀ هم ډېـر لږ دي او لـ
د دې سیمې  نـېـږدېهمدا شان له جبرداغه یو سړک اشکمش او خان آباد ته تللی دی. په دې َدره کې ِدِه حیدري ته 

 وزبیکانو کورونه په کې دي.  ۳۰یو بازار ځای دی چې د 
 ۳، ۳۶ – ۱۶مایلۍ کې روان دی :  ۱۵یو سیند دی چې د نهرین د شمال په ۀ نامـۀ د جبرداغ په َدره کې په همدغـ

– ۶۹ 
زرد اسپان تر له کوتل څخه د ۀ( خوړ نوم دی چې د ُمرغ ) یا مارغـۀ : دا د یو ۵۸ – ۵۵، ۳۶ – ۲۵:  جلوگیر دره

تنگې  ځایهۀ تـېـرېـږي او له همدغـ خان آباد سړک –د کابل ې خوړ له سره د دتنگې غرنۍ ناوې پورې رسـېـږي. 
یادېـږي دا دره د سرخاب او ۀ درې یا گردنې ته ننوځي. دلته یو تنگه دره ده چې دا هم د جلو گیر درې په نامـ

  ي.ېــږپړاو کې همدغـه سړک تـېـر ۱۷له ټکې کښته موقعیت لري او په  کـېـدلونهرین د سیندونو د یو ځای 

 کوتل نوم دی چې له واخانه شوروي اتحاد ته پر تللې الرې ۀ : دا د یو ۷۴ – ۲۷،  ۳۷ – ۲۴: جمن شور  ـ
 راځي. 

 کلي نوم دی چې د ونج د خولې یا مصب ۀ : د بدخشان شمال ختیځ ته د یو ۷۱ – ۱۹، ۳۸ – ۱۷ : جامرجِ باال ـ
 په مقابل لوري کې د پنج د سیند پر غاړې موقعیت لري. 

 د غوري د ولسوالۍ شمال لویدیځ ته  ۶۸ – ۲۶،  ۳۵ – ۵۹: جن غلي : جنگ غله :  جنگــَـغلي:  جنگ علي ـ :
 کورنۍ په کې ژوند کوي.  ۱۰۰د یوې َدرې نوم دی چې د شیخ علي هزاره گانو د توخته د عشیرې 

 غلزي کورنۍ په کې  ۱۵دا په بغالن کې د یوې وروړکې قصبې نوم دی چې  : ۶۸ -۱، ۳۶ – ۱۱: جنگل ـ
 استوگنه لري. 

 ۶۸ – ۲۶،  ۳۵ – ۵۹: علي: جنگ اغلي :  جنگ ـ 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ۶۷ – ۴۳، ۳۵ – ۱۱:  جنگلک ـ 
 ۶۸ – ۲۶،  ۳۵ – ۵۹: جنگ غلي :  جنگ غله

کلي نوم دی. ۀ : د ُرستاق د سیند یا جلگې په کیڼې غاړې کې د یو ۶۹ – ۳۶، ۳۷ – ۲۸:  ینگي قلعه:  جان کال
 یو کلی دی چې د ینگي قلعه په نوم یادېـږي. ۀ نامـۀ همدا شان د اکسوس په کیڼې غاړې کې په همدغــ

 ۱۰۰کلي نوم دی او ویل کـېـږي چې د وزبیکو ۀ : د قطغن د ولسوالۍ په سویل کې د یو ۶۹ – ۵۰،  ۳۶ -۱۸ :جر
شیر پورې د سړکونو د یو ځای ۀ او له پلخمري تر چشمـ آباد خان –نۍ په کې استوگنه لري. دا کلی د کابل کور

په شمال ختیځ کې څو نور کلي شته « بغالنۀ شهِر کهنـ»د ۀ نامـۀ په همدغـ کـېـدني د ټکي په ډډه کې پروت دی.
 ۶۸ - (۵۰ – ۵۳) ،۳۶ – ۱۵قِشالق. او یا په مرکبو نومونو دي لکه : جِر ُخشک او جِر ۀ نامـۀ چې یا په همدغـ

 ی. د فیض آباد ښارگوټی د ـېئسیند نوم دی چې ښۍ غاړې ته ۀ : دا د یو ۷۰ – ۳۴،  ۳۷ – ۶:  َجوزان
د : دا لس مایله تر اسکان الندې یوه لویه او ښه گڼ استوگنه سیمه ده.  ۷۰ – ۴۷،  ۳۶ – ۳۱:  جي خان : جیر خان

 ِدِه او غوریاد غروم نوم ته اړول شوی دی. اې درې نوم تد
ني. ِجلگه یا پـېـژد ُرستاق د سیند په نوم  ـېئ: دا هغه نوم دی چې سیمه ییز وگړي  ۶۹ – ۲۷، ۳۷ – ۳۰:  جلگه

یو کلی هم شته. ۀ نامــۀ مایلې کې په همدغـ ۹ُجلگه د منځغري په معنی ده. د چاِه آب، ینگي قلعې د شمال لویدیځ په 
۲۷ – ۳۷، 

 ۴۱ – ۶۹   

 ۷۰ – ۳۴،  ۳۷ – ۶: وگورئ چیته :  جته ـ 

 ۶۹ – ۲۷، ۳۷ – ۳۰: وگورئ : ِجلگه :  ُجلگه ـ 

 ۷۰ – ۵۱، ۳۶ – ۵۲:  ُجرم ـ 

 ۀ : له اِسکان څخه لس مایله لیرې د جوخم د سیند پر غاړه د یو ۷۰ – ۵۷، ۳۶ – ۳۳: وگورئ جوخام : َجوخام ـ
 کلي نوم دی.
فیټه. په لوی بدخشان کې د کوکچې د سیند په کیڼه غاړه  ۴۸۰۰: لوړوالی :  ۷۰ – ۵۱، ۳۶ – ۵۲:  َجرم : ُجرم

کلي نوم دی. دا د ۀ مایله پورته د یو ۷له ټکي څخه  لوکـېـدکې د کوکچې د سیند او د َورُدج د سیندونو د یو ځای 
کورنۍ په کې  ۴۰۰خورو ورو وړو وړو کلیو له لویو ډلو څخه یو څه ال نوره پراخه سیمه ده چې د اټکل له مخې 

تر دې هم یو څه ال ډېر وي. جرم په خپله د کوکچې د سیند په کیڼه غاړه کې واقع  شـمـېـراستوگنې دي او ښایي دا 
د جرم حاکم د  موقعیت لري. مایلو په اوږدو د دواړو سیندونو په کوزنیو او بََرنیو غاړو کې ۳دی خو د جرم کلي د 

اوسـېـږي. دا حاکم د  دهکال جرم د سیند د کیڼې غاړې نیم مایل الندې په یوې لوې کال کې چې په کنډوالو اوښتې 
 ورُدج او بارک عالقه دارۍ اداره کوي. –یَمگان 

د سیند په دواړو غاړو کې د شپنو جونگړې دي چې له خپلو َرمو سره په دوبي کې دغو څړځایونو ته لکه له شیوې 
 څخه راځي. 

لرگین پُل په واسطه کـېـږي. دا ځای په ټول بدخشان کې د خپلو میوو او ۀ دلته له سینده پورې غاړه اوښتل د یو
و ځمکو او څړځایونو په پار خورا زیات شهرت لري. په جرم کې په اونۍ کې دوه ځایه کرنــېـزترکاریو، د خپلو 

وړولو کې تخصص لري. ویل کـېـږي د سیمې د په ج «قمچینو» بازار هم جوړېـږي او د سیمې وگړي د متروکو
دلته خلکو ته سزا ورکړله چې د ځکه د سزا یا ُجُرم له لغت څخه راغلې ده چې گوډ تیمور  تسمیوي وجههۀ نامـ

 ـینانه یرغل کړی وو. جرم د یمگان په ولسوالۍ کې دی. ئو باندې خاسرتــېــرپر ۀ د دسیمې وگړو 
پنجه  ۀـډېـر سخت کوتل نوم دی چې له قلعۀ : دا په ختیځ هندوکش کې د یو۷۲ – ۳۶، ۳۶ – ۵۲:  کچ : یا کچین

له  ـېئاو لوړوالی  بند شوی دی باندې یخچالۀ څخه د چترال د درې توریخو ته په تللې الره راځي. دا کوتل په یو
 دی. ۀ فیټو کم نـ ۱۸۶۰۰

 ۷۲ – ۳۶، ۳۶ – ۵۲: وگورئ کچ :  کچین ـ 
کوتل نوم دی. ۀ متره: دا د فیض آباد او داریم تر منځ د یو ۱۸۹۲:  : لوړوالی ۷۰ – ۲۸،  ۳۷ – ۴۰:  قادري کوتل

ټیټې او گردۍ دي. له کراچۍ څخه په خوځـیـدلو دا کیڼ لور ته اوړي او  ـېئدا یو ډېـر آسانه کوتل دی او غونډۍ 
پورته څوکې ته د  «قادري کوتلِ »د ارگو تر دښتې راتاو دي. د  ـېئپر هغو غونډیو ورخـیـږي چې په سویل کې 

 ۲۲کورونه لري( د  ۷۴مایله آسانه الره ده او ورڅخه کښته کـېـدل هم د گندک چشمې تر کلي پورې )چې  ۳ختلو 
نې له ید سلفرو د یوې چ نـېـږدېکلي نوم کلي ته ۀ د دغـکوتل ته د ختلو په شان نرم او آسانه دي.  ،مایلو په واټن

 کبله اخیستل شوی دی. 
 د شیخ علي هزاره گانو یوه عشیره ده :کاغي 
دا یو منځغری دی چې خپله کیڼه ډډه په دوشي کې تر دهِن ایسکر الندې  : ۶۸ – ۳۲، ۳۵ – ۳۶کیان : ۀ در کیان :

د سرخاب د سیند له کیڼې غاړې سره یو ځای کوي. دلته د لښکر د پاتې کـېـدلو لپاره د سرخاب د درې په دواړو 
ایسکار تر دو آِب شاه پورې الره د کیان ۀ کیان ده. له دهنـۀ دهنــ ـېئځای ۀ سته او تر ټولو ښـځای خواوو کې 

 چې بدکک یا بدقاق کوتل ته تللې الره ده.  تـېـرېـږيدرې له الرې 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

غو د دکورونه لري.  ۲۰مایله پورته واقع دي چې د شیخ علي هزاره گانو ۀ د کیان وړوکي کلي له منځغري پینځـ
 .کیان نوم دیۀ لپاره بل نوم د دهانـکلیو 

منځغري نوم دی چې له بنو پینځه نیم مایله الندې د اندراب له سویل ۀ : دا د یو ۶۹ – ۱۲،  ۳۵ – ۳۷ :کجِگـرد 
 سره یوځای کــېـږي. 

 مایله لیرې د کوکچې د سیند په شمالي  ۲۵: دا د فیض آباد له شمال لویدیځ څخه  ۷۰ – ۲۰، ۳۷ – ۱۳:  کاکان ـ
 کلي نوم دی. ۀ کږلیچ یا خم کې د یو

 کال : قلعه 
افغان/ اوغان یوه کوچنۍ، غیر ۀ فیټه. قلعـ ۴۹۵۰: لوړوالی :  ۶۹ – ۵۷، ۳۶ – ۴۶افغان : ۀ : قلعـ کال اوغان
جگوالی د سیمې ده؛ دا کال د قطغن پر لور د بدخشان حد ټاکي. ۀ چې دومره پیاوړې کال نـ ته ورته دهمسلح کال 

 نـېـږدې ـېئد څوکې هغه اوږه وبولو چې د لته بند کوتل جوړوي او د سمندر له سطحې لوړوالی ۀ کوالی سو د غر
میاشتې کې په واورو کې ډوبه پریمانه شنه گیاه شته او سره له دې چې د جنورۍ په  ـېئفیټه دی؛ شاو خوا  ۴۹۵۰

 شنه ښـېـرازه تانده، کرهنه هم سوې ده. د مې په میاشتې کې دا یوه ښکلې، ـېئسیمه ده خو په ځینو ځایونو کې 
افغان په کلي ۀ دلته نـېـږدې د مالگې یو کان هم سته. د قلعـسیمه ده چې د پسونو په رمو او د آسانو په پادو ډکه وي. 

پادې لري. دلته د لښکر د پاتې  ـېئلو ـېئآسونو لو د وزبیکان دي چې ـېئاستوگن وگړي کورونه دي،  ۲۵۰کې 
، لرگي او د ۀـله دې ځایه غنم، وربشې او بوسه ترالسه کـېـدای سي. واښ کـېـدلو یا کمپ وهلو لپاره ښه ځایونه سته.

 پریمانه دي. ۀ څښاک اوبـ
ۀ :د سرخاب د سیند پر کیڼې غاړې او تر شترجنگڷ الندې دوه مایله او د یو ۶۸ – ۲۰، ۳۵ – ۳۷: مالۀ قلعه در

ده ۀ دا کال اوس په افغان نقشه کې نـبرخې واټن کې د یوې په کنډوالو اوښتې کال نوم دی. مې مایل د یو پر څلور
 . ثبت شوې
 ۶۹ – ۲۶، ۳۷ – ۳:  خواجه غار: وگورئ :  قلعه چپ

 کلي نوم دی چې له ۀ د یوې ولسوالۍ او یا هم یوې عالقه دارۍ او هم د یو : ۶۹ – ۵۶، ۳۶ – ۴۷:  کلفگان ـ
 کشم څخه تر تالقانو پورې د تللي سړک پر غاړه واقع دی. 

 ۷۰ – ۵۰،  ۳۷ – ۲۴: وگورئ: میرزا شاه : میرزا شاهۀ قلعـ ـ 
 ۷۱ – ۴۵، ۳۶ – ۴۵:  خواجهۀ قلعـ

کلي او یوې کال نوم دی چې د پنجه د سیند په کیڼې غاړه کې واقع دی. که له بدخشانه دې خوا ۀ په واخان کې د یو
 ته راسئ نو دا به ستاسو مخې ته لومړنی ځای وي چې استوگن خلک په کې دېره دي. 

دا کلی د افغان په هیڅ یوې . کلي نوم دیۀ مایله لیرې د ورُدج د سیند پر غاړو د یو ۵۲: له جرم څخه  خواجهۀ قلـعـ
 . دی ثبتۀ نقشې کې نـ

 
کلی نوم دی ۀ مایله لیرې د یو ۸۳مایله او له جرم څخه  ۱۵: له تشخان څخه  ۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۵۶:  ـیمئدراۀ قلعـ

 چې د کوکچې په درې کې د سیند په کیڼې غاړې کې موقعیت لري. 
ۀ ایسکار تر منځ په همدغـۀ برخه د شترجنگل او دهانـرې دا د د: د سرخاب  ۶۸ – ۳۱ – ۳۵ – ۳۴: کالن دره

ښودل کالن دره په غوري کې د دهانه او تون یا توند د َدرو په منځ کې  کې یادېـږي. د یو په څلورم اینچ نقشهۀ نامـ
 . سوې ده

کیڼې غاړې فیټه. دا د واخان مرکز دی چې د پنجه د سیند په  ۹۱۵۰: لوړوالی :  ۷۲ – ۳۴، ۳۷ – ۰۰:  قلعه پنجه
 کې د واخان او د پنجه د لویو سیندونو د یو ځای کـېـدلو له ټکې لږ واټن الندې واقع دی.

مایله لیرې دی. دا کال او کلی دواړه پر پنځو  ۵۱مایله او د سرحد له لویدیځه  ۶۳دا ځای د اشکاشم له ختیځه 
نټو جوړه ده، دا کال د نورو په منځ کې تر ډبرینو غونډیو جوړ شوي دي: کال چې له ډبرو جوړه ده له خټو او سم

یوه بله ډبرینه غونډۍ  د پیروانو د استوگنې ځای دی.ۀ د دټولو لوړه کال ده او د واخان د حاکم استوگنځی دی او هم 
ده چې د تاج په شان ډبرینه کال ورباندې والړه، د نورو درې واړو غونډیو پر سر پاتې کال گانې کنډوالې دي، 

وی تر څنگ یا پر دې سربیره د کال په سویلي اړخ کې په پلنې دښتې کې د دقبرونه دي او څو نور کورونه لري. 
ز کال کې تش شوي او خلک ورڅخه کډه سوي چې ۱۸۸۶په  ـېئره هم څو کورونه ښکاري خو دا کورونه اکث

، د کرنې لپاره اوبه د کرنې وړ ده ـېئۍ برخه ډېـرمایله پلنه ده او  ۲ نـېـږدې هاوس کنډواله دي. د قلعه پنجه در
و د سون ا ۀه واښـپه ویالو کې چې په لویدیځ کې دي راځي. د څاوریو لپار وروسته کـېـدلوورته د یخچال له ویلـې 

 لرگي پریمانه دي. 
ځای کې پورې ۀ سیند د َدرې له شمالي ډډې تـېـرېـږي او د مارچ او مې په میاشتو کې ویل کـېـږي چې په همدغـ

. لومړنی کانال نیم مایلو په چټکوالي ځغليۀ ؛ دا سیند په دوه وو کانالونو کې په ساعت کې د اتـهغاړه د اوښتلو وړ د
 یارډه پلن دی او ورڅخه لږ ژور دی. ۱۰ ـېئفیټه ژور دی او بل هغه  ۲او یارده پلنوالی لري  ۲۷

د اپریل د میاشتې ۀ ـې هم ډېر شدید دی. بوټي او واښـئله دې چې دا سیمه د سمندر له سطحې ډېره لوړه ده نو اقلیم 
 کـېـږي او همدغه مهال دی چې بزگر د کښت لپاره ځمکه را اړوي. ۀ په نیماییو کې نوي شنـ
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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
 

ۀ کلي او د اکسوس د سیند د اوبو پورتني بهیر ته پنجه ویل کـېـږي، د ځینو سرچینو له مخې د پنجه د نامـۀ دغـ
تسمیوي وجهه د فارسي له پنج څخه راغلې ده او د سیندونو هغو پینځو څانگو ته ویل کـېـږي چې د اکسوس لوی 

ډیو ته خطاب وي چې پورته مو یادونه وکړه او د سیند جوړوي؛ او دا هم کـېـدای سي چې نوموړو پینځو واړو غون
ې سیمې موقعیت له ستراتیژیک اړخه هم ځکه د اهمیت وړ دی چې د ستر د دهغو پر سر دا کلی ودان سوی دی. 

 پامیر او هم د سرحد او هم د کوچني پامیر د الرې پر سر حاکم او مسلط ټکی دی. 
ښو یوه الره تللې ده. د چترال په الرو کې له چتراله په راغلو الرو له َدرې کښته اشکاشم او زیباک ته د کچرو په پ

 قلعه پنجه ته راځي.  له الرېکې یوه الره هم د شاه گولوش 
په واخان کې د آِب پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې فیټه.  ۹۶۰۰: لوړوالی :  ۷۲ – ۵۳، ۳۶ – ۵۶: یــوست ۀ قلعـ

یارد  ۴۰له خپلو باندینو دیوالونو پرته  نـېـږدېکورنه سته. دا کال  شـمـېـردلته یو  کلي نوم دی.ۀ د یوې کال او د یو
ـې یو لوی ټیټ څلور گوټی خټین برج دی چې د ساتنې ئکې فیټه لوړوالی او په منځني ټکي  ۱۲مربع لویوالی لري، 

 وي. به او څارنې لپاره دې برج 
ځای ۀ مایلۍ کې د یوۀ پر ښۍ غاړې د خشت تپې د ختیځ په اتـ: د کندز د سیند  ۶۸ – ۲۶،  ۳۷ – ۱:  زالۀ قلعـ

ه ځمکې شته کرنــېـزنوم دی. ویل کـېـږي چې دلته د لرغونو مهالونو له خښتو جوړې یو شمـېـر لرغونې ودانۍ او 
ز کال کې دا د کندز د والیت یوه  ۱۹۷۰په ۀ. کاوۀ م زموږ د مشاهداتو پر بنسټ دلته چا ژوند نــ۱۸۸۶خو په 

ـې په کرهنې او د غالیو د اوبدلو ئل شوې چې د پام وړ وگړي په کې ژوند کوي، او ژوند و ژواک شـمـېـرولسوالي 
په کورنیو او د ټوکرانو په تولیداتو پورې تړلی دی. په دې وروستیو کلونو کې دلته ښوونځي هم پرانیستل شوي 

 . دي
کوتل نوم دی چې په ُمنجانو کې له سیناوي څخه د ۀ : دا په هندوکش کې د یو ۷۰ – ۵۰،  ۳۵ – ۳۶:  قولــِــمده

 نورستان تر وڅرگروم پورې الرې په منځ کې واقع دی. 

 کلي نوم دی. ۀ :له ُکران و ُمنجانه تر انجمن پورې د تللي سړک پر غاړه د یو ۷۰ – ۳۵، ۳۵ – ۵۸: کلت  ـ 

 ۷۱ -۷.  ۳۵ – ۵۹:  کمربیده : وگورئ : کاماه کوتل ـ  
خوړ نوم دی چې د باجگه د درې د څانگې له سیند چهارمغزار سره یو ۀ :دا د یو ۶۹ – ۴،  ۳۵ – ۳۰:  کمالي

 ځای کـېـږي. 
 

 نور بیا
 وران: کمربیده 
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