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

 

 
 ۲۲/۰۷/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

  نولسمه برخه
 

 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ادمک ډاکټر لوډویک . ډبیلو .
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
1972 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

 ۶۹ – ۵۸، ۳۶ – ۷: وگورئ : مخاو :  کوه مخاو
 ۶۹ – ۳۹، ۳۶ – ۳۰: وگورئ : نمک آب :  کوه نمک
تاجیک کورنۍ په کې استوگنه لري.  ۹۰کلي نوم دی چې ۀ : په خان آباد کې د یو ۶۹ – ۹، ۳۶ – ۴۲:  کهنه قلعه

 د شمال ختیځ په درې مایلۍ کې واقع دی.  آباد د خان دا کلی د دریای خان آباد د غاړې په ښۍ غاړه کې
 کلي نوم دیۀ : د اشکمش د سویل په لس مایلۍ کې د یو ۶۹ – ۱۶، ۳۶ – ۱۸:  کوکه باُلق

ي ووایو چې د بدخشان یو سیند دی س: کوکچه کـېـدای  ۷۰ – ۵۰تر  ۶۹ – ۲۴، ۳۷ – ۱۰تر  ۳۶ – ۱: کوکچه 
 په ډېـرۍ برخه کې ډوبـېـږي.  ـې د لوی بدخشانئکوکچه او متممه څانگې  چې ځکه

ې سیند د دمایله پورته د دوه وو مهمو سیندونو له یو ځای کـېـدلو جوړ شوی سیند دی.  ۱۲کوکچه له فیض آباده 
ختیځه څانگه د دوفرین له جهیل څخه چې د دوراه د کوتل په لمنه کې پروت دی راپورته کـېـږي او له زیباکه په 

ه کښته تللو سره د ُمنجان له څانگې سره یو ځای کـېـږي. د یادېـږي او پۀ نامـۀ یند پـتـېـرېـدلو چې د ورُدج د س
ـې د کمربیده د کوتل په ئـې یوه ئُمنجان څانگه له منځني هندوکشه سر را پورته کوي او له بنسټیزو څانگو څخه 

مایلو  ۴۰تر  ۳۰ې له سرچینې څخه نیولې بیا کښته تر شهر منجان یعنی له د دد درې پورتنۍ برخه گاونډ کې ده. 
په  یُمگاناو  انکــُـر: تر دې کښته ځایونه یو په بل پسې د منجانیادېـږي. ۀ واټن پورې سیمه د ُمنجان په نامـ
سره یو ځای کـېـږي مایله کښته دا څانگه له لویدیځ لوري د انجمن له څانگې  ۱۲نومونو یادېـږي. تر شهر ُمنجان 

 الندې د شمال پر مخ بهـېـږي. ۀ او د کوکچې تر نامـ
زښته ډېـره راغونـجـېـږي یا ۀ مایلو کښته در ۲۰تر  ۱۸تر فیرگ آمو پورې د انجمن د یو ځای کـېـدلو له ټکي له  

کیله په کې شوې ده. په ځایه وروسته بیا ډېـره پراخـېـږي او کرۀ ران نومـېـږي او له همدغـکــُـمنقبضه کـېـږي او 
ـې دوه نیم فیټه دی او د اوبو د بهیر ئیارډه دی او ژوروالی  ۴۳سنا کې یعنی له دې شل مایله کښته د سیند ارتوالی 

 فیټه کښته دی او ۶۰ـې څلور نیم مایله په ساعت کې دی، د سیند بستر د َدرې له عمومي سطحې څخه ئچټکوالی 
را لوڅه شوې او د راوړل شویو شگو او وړو ډبرو پرېـړې کواړۍ او  یوه برخه د سیند د غاړې همدا المل دی چې

 غونډاري راپورته شوې او د شگو د افقي الیو یا پوښونو په ډول ښکاري. 
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له شل فیـټه پورې غاړې اوښتو په ځای کې سیند مخه جرم ته کوي او د ُخـسـتــُک نهر  له سنا لږ کښته له سینده د
مایل په ارتوالي ۀ د ځړوبي یا آبشار په ډول سیند ته ورلوېـږي. د جرم په دره کې کوکچه د یو ي څخهلوړوال
ږي. له جرم شل مایله کښته د ُمنجان او َورُدج سیندونه له یو بل سره یو ځای کــېـږي او ورپسې سیند چټک ـېـپراخ

 خپله مخه لویدیځ لور ته تاووي.  بهیر نیسي او
ډېـر ارتوالی خپل ـې درې مایله کـېـږي خو ئزي چې پلنوالی ـېـکي الندې َدره خپله مخه پرانټ ترد ورُدج د اتصال 

ۀ معلومات نـ ډېـرکښته د سیند په باب  آباده وگورئ تنگي فیض آباد. له فیض –له السه ورکوي او سره راټولـېـږي 
 ،پورته د کوکچې سیند ه. له فیض آبادته، یوازې دومره پوهـېـږو چې خواجه غار ته نـېـږدې اکسوس ته ورلوېـږيس

  دی او په عام ډول که ووایو د اوبو بهیر ډېـر توند او چټک دی.ۀ په هیڅ ځای کې د کښتۍ چلولو نـ
 ران په سِر سنگ کې دي. کــُـد الجوردو کانونه د 

  ۶۸ – ۴۱، ۳۶ – ۱۱چینار : ه : وگورئ : کو کوک چنیارـ 
 ۷۰ – ۳۴، ۳۵ – ۳۶: کالمده :  قولمده

 کلي نوم ۀ مایله لـېـرې د سرخاب د سیند په اوږدو کې د یو ۵له دوشي  : ۶۸ – ۳۶، ۳۵ – ۳۶ : کــُـنده سنگ ـ
 دی. 

 ۶۷ – ۵۲، ۳۶ – ۳۵:  سیاه َدره: وگورئ :  کوپک
: د کوکچې د سیند په سویلي کږلیچ کې د یوې  ۷۰ – ۴۳، ۳۶ – ۱: وگورئ : کــُـران :  کــُـران او ُمـنجان
 ولسوالۍ نوم دی. 

 ۶۸ – ۳۴، ۳۶ – ۴۴: وگورئ : کورتاو : کورتاو 
خان آباد پر سړک د دمې نیولو یو ځای دی چې د  –: د جبرداغ  ۶۹ – ۶، ۳۶ – ۲۶:  کوشلیش: قاشلیش 

 مایله لـېـرې دی.  ۱۸جبرداغ له بازاره 
 ره ځای شته خو کرهنه په کې لږ شوې ده. دلته د لښکر د کمپ وهلو لپا

 ۷۰پنجه له سویل لویدیځه ۀ د واخان د قلعـ:  ۷۲ – ۵۵، ۳۶ – ۷:  صد اشتراغ : وگورئ : کوت گزان:  کوت گز
 کوتل نوم دی. ۀ مایله لـېـرې د یو

 کلي نوم دیۀ : په کشم کې د یو ۷۰ – ۱۷، ۳۶ – ۳۳:  کوري ـ 
: دا د آرزو د درې د منځغري یوه څانگه ده. د کوچ الندنۍ بیخ ډېـر  ۶۹ – ۱۹، ۳۵ – ۳۱: کج دره :  کوچ دره

ـې یوه الره تللې ده، دا الره تر یوې کچې په توند ډول لوړېـږي او د ئدی او له سره یعنې کښته ننوتی چاودېـدلی 
، دا یو ښایسته او ده« 1نورو»بار وړونکو څارویو لپاره یو ډول بې رقمه ځایونه لري. له دې ځایه نیم مایل وړاندې 

. د منځغري په ښي دی مایل په واټن له میروه سره گاونډیۀ راښکونی ځای دی چې ځوړند باغونه لري او د یوۀ زړ
 او پج قشالقونه ته رسېـږي. «2کوکزیو»الس کې د پلي تگ لپاره یوه الره تللې ده چې د 

منځتشي ځای یا خوړ په کیڼه څنډه کې وړاندې ځي او ۀ د یوځایه پورې ۀ یو تر له میروې څخه په تـېـرېدلو دا الرې
 په کې بهـېـږي. ۀ اوبـ

مایل د ربعې په ۀ ې ځمکې څخه په تـېـرېدلو د دوه وو او د یوکرنــېـزورپسې په ښۍ غاړه کې پر لوړې باندې له 
کې راځي. د سړک دا برخه ډېـره ښه ده. له دوه نیم مایلو وروسته دا  خوا وړوکی کلی په ښي «َمین خـُـالم»واټن د 

اساسي لړۍ ته مخ پورته ځي، خو ۀ غردره ښي الس )سویل( ته تاوېـږي او د دوه وو غرنیو څوکو په منځ کې د 
ه په خپل سیمه ښکاري چې ځان دې دې لړۍ ته رسولی وي. د کچ قشالق له دغه موړ څخه لږ الر پورتهۀ داسې نـ

 شوې ده.  په کې او کرهنه هم یوه جلگه ده
ځایه د پـَـَرندیو کوتل ته تللې ده. دا الره د باروړونکو ۀ له سره یوه الره پج ایالق ته تللې ده او له هغـ غې جلگېد د

 ده. ۀ ده خو د آس سپرو لپاره چې که سبک بار ولري چندانې بده نــۀ وړو آسونو لپاره د تگ نـ

 ۶۸ – ۴۱، ۳۶ – ۱۱: وگورئ : کوه چنار :  کوک چینار ـ 

 ۷۰ – ۵۰،  ۳۷ – ۳۰: وگورئ : د شیوه جهیل: : قوِل شیوه کوِل شیوه ـ 

  ۷۰ – ۳۷، ۳۷ – ۲۷: وگورئ : کلوخک :  کلوخکـ 

  ۶۸ – ۱۴، ۳۶ – ۵۹: وگورئ : کولوک توبه :  کلوخ تپهـ 
ـې د لرغونو ئ: دا د یوې وړوکې غونډۍ یا پُشتې نوم دی چې څنگ ته  ۶۸ – ۱۴، ۳۶ – ۵۹:  کولوک توبه
مایله پورته له  ۹کانال او د کرهنې نښې او الرې الرې لیدل کـېـږي، دا ځای له خشت تپې څخه ۀ مهالونو د یو

ې کې د داسې ښکاري چې د توبې نوم په دې سیم اکسوس سره د کندز د سیند د یوځای کـېـدلو په ټکي کې واقع دی.
دلته شفاهي روایات وایي چې په کولوک  تپې یا تیپې مصغر نوم وي چې د غونډۍ معنی ورڅخه اخیستل کــېـږي.

                                                           
1
  - Runu ژ - : رونو هندي او بنگالۍ نوم د نجلۍ لپاره دی او معنی یې د ځنگل غږ ده 

2
 -Kokzai 
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ز کال د جوالی په میاشت کې ۱۸۸۶توبه کې د میاشو د زیادښت له کبله خلکو خپلې مـېـنې پرېـښودلې او دا چې د 
 خو وضعیت مسلماً بیخي بد وو.

: دا د کندز د سیند په کیڼې غاړې کې د قزاقانو د استوگنې یو وړوکی ځای دی  ۶۹ – ۳۴، ۳۶ – ۵۳:  کــُـنده گـُذر
مایلي  ۲۰مایله پورته چې د حضرت امام د سویل لویدیځ  ۳۰اکسوس د یو ځای کیدنې له ټکي  –چې د کندز 

 هم یادېـږي.ۀ کـېـږي واقع دی. دا ځای د آق توبې په نامـ
اړ دي چې په جالو یا مشکونو باندې کې سته او مسافرین په دوبي  ۀـوړوکي کښتۍ نپه کنده گذر کې ماڼو گان یا 

ي، دغه مهال د اوبو ژوروالی دومره وي لکه د سي. په ژمي کې له سینده څوک په پښو باندې تـېـرېـدالی ستـېـر 
و ځای په همدې خاطر کنده آس تر نس پورې. کـُـند د لغوي معنی له اړخه د ورځې په معنی ده او له سینده د تیرېـدل

گذر بولي چې شگې هره ورځ بدلـېـږي نو له دې کبله د تـېـرېـدلو ځایونه هم بدلــېـږي؛ کله ناکله شگې لږ لوړې 
دلته وي، کله هم لږ ټیټې وي. دلته سیمه ییز بلد سړی باید حتمي له چا سره وي چې خلک پورې غاړه تــېـر کړي. 

  ـې ځنگلونو پوښلې دي.ئړه غاړې د سیند غاړې شگلنې دي او دوا

ز کال کې کندز په الندې ډول تشریح  ۱۹۷۰په :  ۶۹ – ۲۲تر  ۶۸ – ۵، ۳۷ – ۲۰تر   ۲۱ – ۳۶: قندز: کندز 
والیت نوم دی او د هغې سیمې له شمال لویدیځې برخې څخه ۀ افغانستان په شمال کې د یو مرکزي : ددیشوی 

: په شمال  گډه پوله لريیادېـدله. دا والیت له الندنیو والیتونو سره ۀ جوړ شوی چې پخوا د قطغن د والیت په نامـ
لویدیځ کې سمنگان دی. دا والیت آمو دریا او شوروي اتحاد؛ په ختیځ کې تخار، په سویل کې بغالن او په  –کې 

ـې ئ شـمـېـرکیلومتر مربع پراخوالی لري او د خپل ارتوالي له اړخه څلورویشتم والیت راځي؛ د وگړو  ۷۴۴۸
تنه دی. دا والیت په الندنیو اداري واحدونو ویشل شوی دی : د علي آباد عالقه داردي، د دشت ارچي ،  ۴۱۵۵۸۲

زال دویمه درجه ولسوالي؛ خان آباد ۀ صاحب لومړۍ درجه ولسوالي؛ قلعـ دویمه درجه ولسوالي؛ حضرت امام
 دویمه درجه ولسوالي؛ او چهار دره څلورمه درجه ولسوالي. 

ـې دا دي : قره باتور، کورتاو، امبر ئوالیت عمده سیندونه دا دي : آمو دریا، خان آباد او کندز؛ عمده غرونه ۀ غـد د
 ـې ایرگــَـنــَـک )ارگــَـنــَـک( دی. ئل او خواجه عبدالقسیم؛ عمده کوت

ـې مالوچ، چوغندر، نیشکر او خربوزې دي. د سپین زر ئې والیت اقتصاد اساساً کرهڼه ده. عمده محصوالت د د
محصوالت منسوجات او د مالوچو صادرات، د نباتاتو غوړي او صابون دي. د والیت په بـېـالبـېـلو برخو  شرکت

 کې غالۍ اوبدل کــېـږي. 
 دا والیت د والي تر ادارې الندې دی.

ـې د ئـیه ښوونځي )څلور ئابتدا ۲۷ـې د نجونو لپاره(، ئکلیوال ښوونځي )څلور  ۵۱دا دي :  ـېئ د معارف بنسټونو
لیسې او یو مسلکي ښوونځی. په سیمه کې څلور روغتونونه دي او ویل  ۲منځني ښوونځي،  ۹نجونو لپاره(، 

 بسترونه لري.  ۹۰ـې په گډه ئکـېـږي چې ټول 
 دی؛ او کالگانو سمبال یو لوی ښار وز کال کې کندز په دې ډول شرحه شوی دی : په پوځي استحکامات۱۹۱۴په 

سړک له ۀ ې ښار معاصر استازی اوس خان آباد دی چې ورڅخه د ښـد دښتی دی، دا ځای اوس په کنډوالو او 
څه راوتلي ۀ په خپله کندز د لوړې ځمکې پر یوې ټاپو وزمې باندې جوړ شوی او له هغـ مایله واټن لري. ۱۳الرې 

نیزارونو کې ډوبه ـې اصلي خاوره د پلنډیو یا باتالقونو په سمندر او درویو یا ئچې کوالی سو ووایو په سویل کې 
او د سیند پر غاړه غځـېـدلې ده. ښایي پخوا وختونو کې به یو ښایسته او د پام وړ ځای وو، او داسې ښکاري چې دا 

که له دباندې  ــېئـې دنگې او پرتمینې دي، او باال حصار ئباید هغه مهال یو لوی ښار وو. دیوالونه او دروازې 
وې  ودانې خورې ورې به ـېئپه شاو خوا کې  او وي باید ډېرې ودانۍ درلودلې چې ي داسې ښکاريسورته وکتل 

دا ټول له ـې په دې ورانې ویجاړې سیمې کې ښکاري. ئهرو مرو له لوړې طبقې برخمنې وې چې پاتې شوې  او
دې نصواري ډوله خاورې جوړ شوي دي او د ښار شاوخواکې ونې په ندرت لـېـدل کـېـږي. دیوالونه چاودې چاو

د  ـېئلو ـېئدي، او لو راغورځوليـې کواړۍ ئو ځایونو کې د واورو او باران اوبو وړې او الندې ډېـردي او په 
 رالوېـږي.  تر اوسه له جناحي برجونو سره ټوټه ټوټه ـېئننوتنگ دروازې 

 ۶۸ – ۱۶، ۳۷ – ۰۰: وگورئ : سرخاب : کندز دریا
لوی ۀ : دا د یو ۶۸ – ۵۱، ۳۵ – ۴۰هم یادېـږي : ۀ په نامـ پیاز گلاو د  یکه بندهمدا شان د  : کني گاو : کوني گاو

خوړ نوم دی چې مخ په سویل روان دی او د خنجانو د منځغري د خولې په مقابل لوري کې د اندراب په درې کې 
خب د منځغري پر له یوه کوتله اوړي، بیا د لرۀ نامـۀ ـې یوه الره تللې ده چې په همدغـئراباسي. پر سر باندې  نځا

او ورپسې د مورچه د کوتل له الرې کیله گي ته ځي. ویل کـېـږي چې د کوني گاو کوتل د مورچه د  لور لوړ ځي
کوتل په پرتلې ډېـر سخت دی خو له دې سره سره د سیمه ییزو بار وړونکو اوښانو لپاره د تگ راتگ وړ دی. دا 

ته چې که س ۀـالره ده او شک ن ولوله گي پورې د لنډسړک څه ناڅه اهمیت لري ځکه دا له خنجانو تر کی
 ې له باروړونکو څارویو او کچرو سره وي نو د تـېـرېدلو پر مهال به له سختۍ سره مخامخ سي. سرتــېــر

: کـُران هماغه نوم دی چې د کوکچې د سیند پورتنۍ  ۷۰ – ۴۳. ۳۶ – ۱:  کوکچه: همدان شان وگورئ :  کـُـران
برخې ته ورکړ شوی دی. دا د بدخشان یوه عالقه داري او د زیباک د حاکم تر الس الندې اداره کـېـږي چې د 

ې سیمې لمنه د منجان او تگاو د د دـب حاکم تر الس الندې دی او په شهران کې ژوند کوي. ئمنجان او کران د نا
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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
 

د سِر سنگ تر کلي پورې غځـېـدلې  درې په شمال کې ـېئیو ځای کـېـدنې له ټکي څخه د کوکچې د لوسیندونو د 
د انجمن له سینده څو مایله پورته د اسیک اسپه تر کلي پورې غځـېـدلی دی. د انجمن سیند چې  ده. همدا شان کران

سره یو ځای کـېـږي او بیا تقریباً د شمال  له لویدیځه او د منجان سیند له ختیځه رابهـېـږي د سکرزار په سیمه کې
الندې بهـېـږي. د منجان څانگه د انجمن د څانگې په پرتلې لوی ۀ لوری د کوکچې )په سیمه ییز ژبې کوچه( تر نامـ

. د غرونو ډډې لوڅې يپه پرتله ییز ډول آسانه د ـېئدی. دا دره پراخه ده او غرونه په ځانگړې توگه ښۍ غاړه 
ه ده خو له دې سره سره تر منجان لږ څه ښه ده ځکه په ټیټه ارتفاع کې خـېـزبې وزلې او غیر حاصلدا سیمه دي. 

دي. ۀ نـ ۀــې ښئـې غنم او وربشې او څو د میوو ونې هم په کې لـېـدل کـېـږي. څړ ځایونه ئپرته ده. محصوالت 
رمې  ـېئلو ـېئخلک د کورنیو څارویو لو ځای ۀغـد دلري؛ ۀ ـې آرام او سوله خوښي دي او چندان وسلې نـئخلک 

ـې ساتلي دي چې ورباندې مالگه د سوداگرۍ لپاره پارون او بشغل ته وړي. ډېـره ئآسونه ۀ لري. څو دانې واړۀ نـ
ـې له تاجیک نژاده وي، دوی د هیواد د نورو برخو په شان هماغه خلک دي چې ئشوني ښکاري چې خلک 

ـې قرگي ده. دوی په فارسي خبرې کوالی سي او د سید بارک او هم د چترال د ئقرغیزیان نومول کـېـږي او ژبه 
 وی مالیات سرسري څـېـړل شوي دي خو ډېـر ناراضي دي. د دشهزاده لیس َمـوالیان یا مریدان دي. 

ن د دي. الندې د کراۀ بد ډول سره راټول شوي او پیاوړي نـ کلي په ډېر)دلته چار تراش په ندرت موندل کـېـږي( 
 ویل شوی دی : شـمـېـرکلیو نومونه او د کورونو او د وگړو 

 

 شـمـېـرد کورونو  کلي شـمـېـرد کورونو  کلي

 ۴ کوز ُرباط ۱۰۰ ُرباط یا َرباط

 ۳ پـَـرواره ۷ لوگه خـَـف

 ۳ سِر سنگ ۱۴ رازار

   ۵۰ سکرزار

 
 یاده شوې ده. ۀ ز کال کې داسې ښکاري چې د سیند یوه برخه د تگاِو منجان په نامـ ۱۹۷۰په 

ۀ کلي نوم دی چې سترې غونډۍ ته نـېـږدې د قلعـۀ : د غوري په ولسوالۍ کې د یو ۶۸ – ۵۵، ۳۷ – ۱۲:  قرغان
نوم یا قلعې / کالم نوم همدا دی. دا « قرغان»سته چې د ۀ غوري سیمه ورڅخه په نـښه کـېـږي؛ له دې کبله شک نـ

 ۴۲ نـېـږدېځ څخه ایبکو تر منځ د تللې سړک پر غاړه پروت دی او د ایبکو له سویل ختی –کلی د چهاریکارو 
مایله لیرې واقع دی. دلته د تاجیکانو شل کورنۍ استوگنې  ۱۱مایله لیرې او د حضرت امام له سویل ختیځ څخه 

 دي. 
 نوم دیۀ غرۀ مایله لیرې د یو ۲۵: د کندز شمال لویدیځ ته  ۶۸ – ۳۴، ۳۶ – ۴۴:  کورتاو
سیند نوم او د دوشي په ولسوالۍ کې د یوې ۀ د یو : د ینگي قلعې په ولسوالۍ کې ۶۹ – ۴۷، ۳۷ – ۳۴:  کــُـرو

گزان څخه څلور نیم مایله کښته د اندراب په َدرې کې راوځي. له او  شمال خوا ته راکوزه شوېچې َدرې نوم دی، 
مایل په ارتوالي ښکاري او د ۀ د یو ـېئ او رسوبات دي غونهبا ډېـرپه پاسنۍ برخه کې ۀ خولـ ـېئې درې د لود د

وشي د دـې وړې وړې ویالې رابهـېـږي. کورو ئسنگ خارا په لویو پرښو یا تخته سنگو پوښل شوې دي او له منځه 
او کله چې ورڅخه تــېــر شئ، له غزان څخه دری  هد لوړو رسوباتو په څنډو کې کرهڼه لږ د وروستنۍ سیمه ده.

 ۱۰۰ه واټن تاسو د خنجانو په ولسوالۍ ورننوځئ. ویل کـېـږي چې د کـُـرو هزاره گانو مایله او د مایل د ربعې پ
ـې چهار َدرې ته ځي او بله الر ئکورنۍ په دې منځغري کې ژوند کوي. د منځغري پر سر دوې الرې تللي دي یوه 

ـې بهتره ئشاخ الره بر دا بلې ویل کـېـږي چې د دو ـې دو شاخ ته تللې ده په بله وینا د کاوشان کوتل ته تللې ده.ئ
 الره ده. 

مایله پورته د اندراب په ښۍ  ۲منځغري نوم دی چې له یوچ څخه ۀ : دا د یو ۶۹ – ۸، ۳۵ – ۳۷:  کــُـش خوش
 خوا کې راڅرگندېـږي. 

مایلو په  ۶منځغري له سره تـېـرېـږي. دا منځغری د ۀ له یوچ څخه په نهرین کې تر برکي پورې سړک د همدغـ
ـې ئـې د چـِکآو د کوتل له الرې کیله گي ته ځي او د ښۍ خوا څانگه ئپلنوالي ویشل کـېـږي د کیڼې خوا څانگه 

 نهرین ته ځي. 
دی خو د کوتِل ُمرغ د سړک ۀ کوتِل ُمرغ د سړک په پرتلې ښـ ویل کـېـږي چې دا سړک په ټوله کې له بنو څخه د

خلک استوگن دي نو له دې کبله که ممکنه وي د کارولو لپاره به دا ښه وي. خو د نهرین خلک کې ډېـر په اوږدو 
ـې ئهغه بله په اندراب خلک طبعاً  برپه خپله چې خنجانو او دوشي ته ځي دوی د بُز َدرې الره نیسي او د بنو د 

 ځي. 

 کلي نوم دی. دا کلی د دانی ۀ : دا د اندراب په َدره کې د یو ۶۹ – ۸،  ۳۵ – ۳۷:  خوش َدره:  کــُـش َدره ـ
 هم یادېـږي. ۀ خوش َدرې په نامـ« دهنِ »

 ۷۱ – ۱۰، ۳۶ – ۵۴مایلۍ کې واقع دی.  ۱۱یو بل کلی د جرم د خیر آباد د سویل ختیځ په ۀ د ُکش درې په نامـ

  ۷۲ – ۵۵، ۳۶ – ۷: وگورئ : کوت گزان :  کوت گزانـ 
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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
 

 ۲۰کې واقع دی او  شاشانکلي نوم دی چې د تگاو په ۀ : دا په اندراب کې د یو ۶۹ – ۱۷، ۳۵ – ۳۳: لغک 
 مایلي واټن کې واقع دی.  ۳تاجیک کورنۍ په کې استوگنې دي. دا کلی د بنو د سویل ختیځ په 

کورنیو یو ډېـر وړوکی کلی دی چې د منجان له شماله  ۳: دا په ُکران کې د  ۷۰ – ۵۱، ۳۶ – ۱۴:  الجورد شوی
له سِرسنگ څخه دوه مایله یو جهیل دی چې د کوکچې سیند ۀ مایله لیرې واقع دی. همدا شان په همدغه نامـ ۱۷

 پورته جوړ کړی دی. 
کلي نوم دی چې د پشه یي ۀ : دا د اندراب د درې په پورتنۍ برخه کې د یو ۶۹ – ۳۷، ۳۵ – ۳۶:  لـَـکــَرمار
 ار په ختیځ کې واقع دی. ایسکورنۍ په کې استوگنې دي. دا کلی د تاجیکانو په لویدیځ او د پُِل  ۵۰تاجیکانو 
په گډه د  ـېئکلیو نوم دی چې په ټولو کې  ۳غوري په ولسوالۍ کې د د  : دا ۶۸ – ۳۹،  ۳۶ – ۰۰:  الله کی

 کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۳۶۰احمدزیو غلزیو 
ـینې په ئمایله پورته د بي بي آ ۲: دا د کندز د سیند پر غاړه له خاک خاني څخه  ۶۸ – ۳۸، ۳۶ – ۴:  الله کی

 ځای نوم دی. ۀ سویل لویدیځ کې د یو
مایله  ۲۷ې غاړه کې له سرحد څخه د واخان د سیند په کیڼفیټه.  ۱۲۱۴۴: لوړوالی :  ۷۳ – ۴۷، ۳۷ – ۲:  لنگر

لوی  د ني پای کېـښتې په وروستي کښتد دمایله اوږده او یو مایل ارته ده.  ۲پورته د یوې دښتې نوم دی. دا دښته 
 لنگر سیمه پرته ده چې څو قبرونه او کنډواله کورونه په کې سته. 

توکي او  –دی، سون ۀ ـې ښـئڅړځای ۀ. ز کال کې کمپ وواهــ۱۸۹۵د پامیر د سرحدي تحدید کمیسیون دلته په 
 او څړ ځایونه لږ وي. ۀ د جوالی په میاشت کې پریمانه وي. خو په سپتمبر کې اوبـۀ اوبـ

 ۷۱ – ۵۷، ۳۷ – ۴۳مایلۍ کې دی:  ۲۸بل کلی د اشکاشم د ختیځ په ۀ نامـۀ په همدغـ
 ۷۰ – ۲۰، ۳۶ – ۵۴کلی د داریم شمال لویدیځ کې دی. ۀ نامـۀ ه همدغـبل پ

فیټه. دا په دَره کې د پنجې په څانگه کې تر ټولو لوړ ترینه  ۹۳۵۰: لوړوالی :  ۷۲ – ۴۲، ۳۷ – ۲:  لنگر کـِـشت
 ۹۳۵۰سرچینه اخلي. دا کلی  څخه چم گاونډه د ویکتوریا له جهیل له ـېئد استوگنو وگړو کلی دی چې د پامیر سیند 

مایله له جنگلیک یا یُم خانه څخه د اوبو له بهیره کښته لیرې دی چې  ۱۸مایله او  ۶پنجه څخه ۀ فیټه لوړ او له قلعـ
مارش په واټن کې راځي. یو بل نسبتاً لوی سیند له شمالي لوري ۀ په لوی پامیر کې د ویکتوریا د جهیل پر لور د یو

 کلي کې یو ځای کــېـږي. ۀ دغـله پنجې سره په هم
داسې ښکاري چې لنگر ِکشت دې د سیند په ښۍ غاړه کې وي، که داسې وي نو دا د روسانو سیمه ده. روسانو په 

 کسیزه پوسته لري او دا نوم هم کــېـدای سي هماغه لنگر کشت وي.  ۱۵لنگر کیخین کې د څارنې یوه 
کلي نوم دی چې د سیند په ۀ اندراب د درې په پورتنۍ برخې کې د یو: د  ۶۹ – ۳۶. ۳۵ – ۳۶:  الر باغ : لر باش

 ۱۳څخه  دي. دا کلی د بنو له سویل ختیځ ېکورونه په کې استوگن ۳۰تاجیکانو  ـېئښۍ غاړه کې واقع او د پشته 
 مایله لـېـرې د سمندان سیند ته نـېـږدې پروت دی.

ـې یو مایل ارته ده او له ۀ ئخولـ لوڅ ډډې منځغري نوم دی چېۀ : دا د یو ۶۸ – ۳۵، ۳۵ – ۵۵:  لرخاو:  لرخاب
کاڼو ډبرو ډک خوړ لري چې له کیله گي پورته د سرخاب د درې ختیځ اړخ ته ورلوېـږي. دا ځای پخوا لرخابي 

ري څخه اخیستی دی او ویل کـېـږي چې د غوۀ منځغري له نامـۀ ، دوی خپل نوم د همدغـتاجیکانو نیولی وو
ـې د استوگنی یو لوی کلی ئز کال کې دوی دا سیمه پرېښودله او په کیله گي ۱۸۸۶خو په  تاجیکانو خپلوان دي؛

د )خو کوچني( آسونه لري چې د غرونو په ختلو کې عالي دي. ۀ ښـ شـمـېـرجوړ کړ. ویل کـېـږي چې دا خلک یو 
ې دا سړک د چیکآو له کوتله په تقاطع تـېـرېـږي منځغري له سره نهرین ته یو سړک تللی دی. داسې بریښي چۀ غـد

او بیا د ُکش درې له لویدیځې څانگې سره یو ځای کـېـږي. له لرخبه یو لږ واټن پورته یو بل سړک د لرخب د کوتل 
خوړ په اوږدو کې تر خواجه سبز پوش پورې ځي او همدلته د کیله گي او ۀ اوږدۀ ي او بیا د یوېــږلــکیڼ لور ته بی

 . تـېـرېـږيین تر منځ سړک څخه په تقاطع نهر
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