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 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شتمهیورڅلو
 

 د بدخشان والیت
 او

 د افغانستان شمال ختیځې برخې
 تصحیحات

 ډبیلو . ادمکډاکټر لوډویک . 
 

AKADEMISCHE DRUCK –u VERLAGSANSTALT 
 

GRAZ –AUSTRIA 
197۲ 

 د افغانستان سیاسي او تأریخي
 ژورنال

 

 وگورئ : ُرستاق ُرستاق : 
راغلي کوتل نوم دی چې له کیله گي تر نهرین سرک ورڅخه تـېـږېـږي. ۀ : دا د یو ۶۸ – ۵9، ۳۵ – ۵۴:  سبزک

د سبز پر خوړ ور  الر یعنی له عمومي سړکه یا د کیله گي شمال کې د لرخب استوگن ځایونو ته نـېـږدې الر
ته رسـېـږي. دا کوتل چې د خوړ یا  زیارتچینې او د خواجه سبز پوش  -ی اوب یوله شپږو مایلو وروسته اوړي، 

مایلو په واټن رسیدالی شئ. باور  1۳یا  1۲د ورته  څخه له کیله گي چې تنگې ناوې پر سر باندې دی ویل کـېـږي
نه ده. د سبزک ۀ دا دی چې دا الره د بار وړونکو څارویو لپاره عملي ده خو د بِشگزې د کوتل په شان چندانې ښـ

 – ۲7سبزک په ۀ کې واقع دی، کو ۶7 – ۳۶،  ۳۵ – ۳۵مایلۍ کې په  ۸۰ایبک په ۀ یو بل ځای د قلعـۀ په نامـ
  واقع دی.کې  ۶۸ – ۳9، ۳۵

تر  ې: دا د واخان له څلورو اداري واحدونو څخه یو واحد دی. دا د دې سیم 71 – ۳9، ۳۶ – ۲9:  سِد اشتراغ
سِد اشتراغ د پنجه د سیند په کیڼې غاړې کې په پخوا یوه خپلواکه سیمه وه.  چېټولو ورستۍ لویدیځه ولسوالي ده 

 رنیو څوکو تر منځ پای مومي. دیگرگند کې پیل کـېـږي او د پاتور او اشکمش د غ

 7۲ - ۰۰، ۳۶ – ۴7: وگورئ : خندوت :  سِد خندود 
: دا د واخان له څلورو اداري واحدونو څخه یو واحد دی. دا ځای  7۲ – ۰۰،  ۳۶ – ۴7: سِد خندود :  سِد خندوت

 له خندوت څخه تر دیگرگند پورې ارت دی. 
یا اداري واحد دی. دا سد یا اداري واحد تر بابا « سد»: ؟! : دا د واخان تر ټولو ختیځواله  ۳۶ – ۵۶:  سِد سرحد

 ې اداري واحد آق سقال په پَـتوچ کې ژوند کوي. د ددا سیمه هم په ځان کې رانغاړي.  چېتنگي پورې رسـېـږي 
چې یوه کوتل نوم دی ۀ فیټه. په ختیځ هندوکش کې د یو 1۸9۰۰: لوړوالی :  71 – ۳۸،  ۳۸ – ۲۸:  سِد اشتراغ

د چترال تر تیریچ درې پورې ځي تـېـرېـږي.؛ دا کوتل د  ه متوسط الحاله الره چې په واخان کې له اشتراغهډېـر
کوتل الره د سره مغالطه نه سئ ځکه د سر اشتراغ د وریادېـږي؛ دلته باید سر اشتراغ کوتل ۀ کوت گز په نامـ

 ارکاري درې ته ځي. 
: دا د واخان یو "سد" یا "اداري واحد" دی. دا ادارې واحد له بابا تنگي څخه  7۲ – ۲۰،  ۳۶ – ۵7:  سِد سي پنج

 تر خندوت پورې غځـېـدلی دی خو ورڅخه جال دی. 
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مایلو  ۵۰زیباکه پورې د له جرم څخه تر کلي نوم دی، ۀ : دا په بدخشان کې د یو 71 – 9،  ۳۶ – ۳9:  سفید دره
 . مایلي واټن کې دی ۴۲ـې د شمال لویدیځ ئخیرآباد  مایله لیرې دی. ۸سړک پرغاړه دا کلی ورڅخه 

ۀ نامـۀ نوم دی. په همدغـۀ غرۀ مایلۍ کې د یو 1۲: د دوَرج د سویل ختیځ په  7۰ – ۵۳،  ۳7 – ۴۸:  سفید خرس
 اقع دی. کې و 7۰ – ۳۸او  ۳7 – ۴۴ته چې په سیو کوتل هم 

 تنگ منځغري نوم دی. ۀ : دا د غوري د دښتي په ختیځ کې د یو 7۰ – ۲۲،  ۳۶ – ۴۸: سیدان 
 منځغري څانگه ده. ۀ دا د کیان د درې د یو  ۶۸ - 1۵، ۳۵ – ۳۶:  سای الترغام

 منځغري څانگه ده. ۀ : دا د کیان د درې د یو ۶۸ – 1۰. ۳۵ – ۳۶: سنگان :  سای اش سنگان
ځای نوم دی چې د شیخ علي هزاره گانو د گدای د ۀ د یو : دا په غوري کې ۶۸ – ۲۶، ۳۵ – ۵۲: سیات : صیاد 

 کې موقعیت لري.  ۶9 – 1۶،  ۳۵ – ۴۰یو بل ځای په ۀ په همدې نامـ کورنۍ په کې استوگنې دي. 1۰۰عشیرې 
 .۶۸ - ۲۲، ۳۵ – ۳۶ منځغري څانگه ده.ۀ : سای : دا د کیان د درې د یو سای قـَـَرقسي

 ۶۸ - 17، ۳۵ – ۳۶: وگورئ : سای کرِمش :  سای ِخرِمش 
 منځغري څانگه ده.ۀ : دا د کیان د درې د یو ۶۸ - 17، ۳۵ – ۳۶:  سای کرمش

  ۶۸ - ۲۲، ۳۵ – ۳۶ : سای کرمشي :سای قـَـَرقسي 
کورنۍ په کې  ۲۰۰کلي نوم دی چې د سرخاب سیند ته نـېـږدې واقع دی؛ د غلزیو ۀ ساقي : دا په غوري کې د یو

 استوگنې دي. 
 فیټه 9۰۰۰: لوړوالی :  ۶9 – ۴، ۳۵ – ۲۲:  سالنگ

راج د کوتل نوم دی چې د کاوشان او باجگاه د کوتلونو تر منځ واقع دی. دا کوتل د جبل السۀ دا په هندوکش کې د یو
 شمال لویدیځ په نـېـږدې لس مایلي واټن کې واقع دی. 

دا کوتل د کچرو لپاره عملي دي او د سالنگ په دره کې له نواچ څخه یو سړک ورڅخه تـېـږېـږي چې او له کوتله 
ښتلو د منځغري ته الر مومي او بیا د بیخ َهوز یا حوض له آسانه کوتله په او« دو –آِب »دو  –په تـېـرېـدلو د اوی 

 مایله پورته د کاوشان په منځغري ورننوځي.  ۳ځي چې له گورسوخته څخه ته منځغري « آب باریک»اوی باریک 
سړک ته توسعه ورکړل دې ز کال کې گزارش شوی چې امیر فرمان ورکړی وو چې د کوتل له پاسه 19۰7په 

  شي. که دا کار تر سره شي دا به په هندوکش کې تر ټولو مهمه الره وي.
ز کال کې یو فوق العاده اعلی سړک د هر ډول هوا او اقلیم لپاره او یو تونل د مواصالتو اساسی الره له 197۰په 

 شمال سره ده.
فیټه. د نیکوالس د لړۍ په سویل لویدیځ کې یوه  1۸۴۶۲: لوړوالی :  7۴ -1۴، ۳7 – ۲1: )څوکه(  سالسبري قـُله

 دنگه غرنۍ څوکه ده چې د بندرسکي پر کوتل باندې حاکمه والړه ده. 
کلي نوم ۀ مایله کښته د یو ۶ې سر ته نـېـږدې له دو آِب تیل څخه د د: د اندراب  ۶9 – ۲9،  ۳۵ – ۳۵ : سمندان

را کښته سوی  يپروت دی او یو خوړ یا تنگه ناوه ورباندې د شمال له لورکې  ۀلـدی. دا کلی د دره سمندان په خو
 کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۸۰دی. د پشه یي تاجیکانو 

کلي نوم دی چې ۀ د ُرستاق ختیځ ته یو نیم مایل وړاندې د یو:  ۶9 – ۵۲، ۳7 – 7 وگورئ : ُرستاق : َسَمرغیان :
 استوگنې دي.تاجیک کورنۍ په کې  1۰۵نـېـږدې 
چې د ُرستاق د والي تر دی کلی « ژ –پښتون »کورونو یو لوی افغان  ۶9: دا د  ۶9 – ۵۲،  ۳7 – ۳۶: سمتي 

سطحو ځمکو پر سر باندې ودان  - الس الندې دی، دا کلی په نسبتاً لږ لوړې ځمکې باندې د سیند د غاړې د ټیټ
د سیند غاړه له ویجاړ څارکوټ څخه تر ویـږي. تا ره راـې گرد چاپیۀ ئدی؛ د سیالبونو پر مهال د اکسوس اوبـ

پناه ځای ۀ و بوټو او وښو ډک دی او د وحشي خوکانو لپاره ښـډېـرسمتي پورې ټوله پلنډۍ یا مرداب ځای دی او په 
کیڼ  تـېـرېدلومایل او د مایل د ربعې د واټن په ۀ وچ کانال څخه د یوۀ ې ځمکې او له یوکرنــېـزدی. ښي الس ته له 

او  ۲۰7، 1۰9ـې یو په بل پسې ئالس ته جاله راځي. دلته سیند په څلورو کانالونو ویشل شوی دی چې هر یوه 
ده چې ورڅخه  ځمکه وی په منځ کې یوازې د څو گامو په اندازه وچهد دگامه یا قدمه پلنوالی لري  1۰1۲او  ۶۰۸

او د اوبو ژوروالی تر مال پورې دی. د کانالونو بستر  اوښتالی شئ. په دوه وو منځنیو کانالونو کې د اوبو بهیر توند
ده ۀ شگلن ډبرین دی. جاله هماغه په اکسوس کې معموله جاله ده. د څارویو له پوستکو جوړ یا قایق د جالې په نامـ

 ـې کشوي. ئاو آسونه 
یوه وړوکي افغان چاوڼۍ یا قشله او په افغان انجنیزي ډیزاین یو کور شته او د سیند پورې غاړه د په سمتي کې 

کلي نوم دی چې کوالب ته د تللي سړک پر غاړه له جالې لږ ۀ بخارایي ډیزاین یو کور په بُهارک دی، بهارک د یو
 وړاندې موقعیت لري. 

 خو ـې د سړک دیئنځ له اکسوس څخه تـېـرېـږي، نوم په سمتي کې اساسي سړک د فیض آباد او کوالب تر م
آب د درې په شمال کې د سیند پر غاړو د ۀ او د چا ده یوازې د پښو د خاپونو یوه الره ده چې د سیند پرغاړو تللې

ې لپاره چې له سمتي څخه د دشي. ۀ او ویل کـېـږې چې څاروي ورڅخه تـېـرېدالی نــدي غرو ډډې ډېـرې ستوغې 
بیرته  وهلوآب درې ته د یو څه واټن په ۀ پورې د سیند پر غاړو وخـېـږئ تاسو اړ یاست چې د چاتر راغ 
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ې لپاره چې د َدونگ بین العبوري درې ته د دکوتله واوړئ چې سخت او ستوغ وویل شو، ۀ راوگرځئ او له هغـ
 کوز شئ همداسې یو بل کوتل مو راغ ته بیایي. 

دلته د  کلي نوم دی.ۀ مایله پورته په یمگان کې د یو ۲۵: له جرم څخه  7۰ – ۵۰،  ۳۶ – ۳9: : سنه : سینه اسن
 منجانو له سینده په پښو باندې د پورې غاړه اوښتلو لپاره یو ځای شته.  ،کوکچې د څانگې

کورونو کې  ۴۰کې د  غالنسړک پر غاړه په ب داشکمش  -: د ُگذرې قلعه  ۶۸ – ۵1،  ۳۶ – 1۳:  صندوق مزار
 لي نوم دی. کۀ د یو

 7۰ - 19،  ۳7 – ۳۳: وگورئ : سینگان :  سنگه 
کلي ۀ غـد دکورونو یو کلی دی.  1۵: له پُِل ایسار څخه پورته په اندراب کې د  ۶9 – ۳۴،  ۳۵ – ۳7:  سنگکان

 ده. ۀ سویل ته د سنگکان د غرني خوړ یا ناوې خولـ
مایلۍ کې  ۳: دا یو ډبرینه ښویه غونډۍ ده چې د دشِت سنگ پُر د شمال په  ۶9 – ۵1،  ۳۵ – ۳۸:  سنگر جاه
 واقع ده. 

رې او سنگ بُران د یو ځای د دفیټه . د کیالس یا ُمرغ  ۵۲۵۰: لوړوالی :  ۶9 – 19،  ۳۵ – ۴1:  سنگ بُـران
دلته دې څو کلي وي چې هغه یادېـږي. داسې ښکاري چې ۀ کـېـدلو په ټکي کې د اندراب دره د سنگ بُران په نامـ

څلور مایله پورته د درې ختیځ اړخ ته له څو کلیو  څخه لوی سنگ بُران له بنو یادېـږي،ۀ هم د سنگ بُران په نامـ
 څخه جوړ دی. 

ورڅخه  سړک خان آباد - کوتل نوم دی چې په نهرین کې د کابلۀ : دا د یو ۶9 – ۵،  ۳۶ – ۴:  سنگ هیبت
څخه پـېـل کـېـږي، د له مایل ثلث  دل له خواجه ایجران )هجران( څخه لـېـرې یو مایل او تـېـرېـږي. کوتل ته خت

ـې څپانده ئدی خو الره ۀ کوتل سر ته له پینځو مایلو واټن وروسته رسـېـږئ. له کوتله کښته کېـدل چندانې سخت نـ
 کنډو کپره ډکه ده.  وډېـرله او 

َدرې الندې، خنجان ته تللي د کاوشان د کوتل  ترمایله  7گور سوخته ۀ : لـ ۶۸ – ۵۵،  ۳۵ – ۳1:  سنِگ لشم
یو ډبرین دیوال د منځغري په تنگې برخې کې جوړ شوی دی، په دې دیوال کې یوه تشه د  پر الر شمال لور ته

غه ځای د سړک د تللو لپاره پرېـښودل شوې ده او همدلته له ټولو مسافرینو څخه حق العبور اخیستل کـېـږي. د
 یادېـږي. ۀ سنِگ لشم په نامـ

کوتل نوم دی چې له سرخابه یوه الره ۀ : دا د یو ۶۸ – ۴۶، ۳۵ – ۴۶ژ( : –: )سنِگ سوراخ  سنِگ سوالخ
ه لورڅخه تـېـره شوې ده، دا الره مخ په سویل له غوري څخه تر دوشي پورې ځي. همدغه الره له دغه کوت

مایله کښته د باغي له کوتله تـېـرېـږي، دا ځکه  1۲کوتله تـېـرېـږي همداسې هم  ۀتــېـرېـږي. دغه الره چې له همدغـ
ده مگر دا چې له  ۀنـ چې د کوتل غرنۍ څوکه مخ کښته د سیند لور ته ځي او له سینده تیرېـدل بل ډول ناشونې

  سینده په پښو واوړئ.
ي خو دا به ښه وي شلوري له سنگ لشم څخه تیره  دد شمال  پوځې بطریهدا به ډېـر وخت ونیسي چې حتی که یوه 

په دې ارزي  و سورنگونو د الوزولو اړتیا هم ويډېـرد څوکې په بیخ کې یو سړک جوړ سي حتی که د ۀ چې د غر
 تـېـرېـږيـې ئکوتل څخه لوی ځواک او کڅوړې  اوسنيکه له خو دي. ۀ ې سخت نـډېـرکاڼي  .چې سړک جوړ سي

دې الره کې د اوښ د  ،وخت ونیسي او په تـېـرېدلو کې وقفه پـېـښـوي، خو له دې سره سره ـې ښایيئنو تـېـرېـدل 
ز کال کې هر 1۸۸۶د پرمختگ او پراخوالي ظرفیتونه سته. سره له دې چې په  په اوږدو کې د سړکلپاره تگ 

یل په پرتله یا د بامیانو پر وو خو دا الره د قره د کوتل د سوۀ کال له دې الرې ډېـر اوښان تـرېدل او چندان بد نـ
 د دندان شکن د کوتل د شمالي ډډې په پرتلې ټیټه ده.  باندې سړک

ایسکار څخه د سنجدک پر کوتل باندې ۀ ښتې سړک، له دهنـد دخو دا باید وویل شي چې له دوشي تر غوري پورې 
ه وي چې د توپونو د وړلو لپاره سړک په اوږدو کې به دا آسانۀ دی. خو د همدغـۀ د تللي سړک په پرتلي ډېـر ښـ

 7تر  ۶لپاره تر ټولو ښه الره دا ده چې د سیند په اوږدو کې له  تگبل سړک جوړ سي. له دوشي څخه دوشي ته د 
مایلو واټن ووهل سي او بیا دې یو پایه خرک پُل واچول شي چې د سیند کیڼې غاړه ته پورې واوړئ، او بیا غوري 

 ته مواد باید راوړل سي.ۀ پـلـۀ یودغسې  ته تللې الره ونیسئ.
سیند د غاړې په ښۍ غاړه کې چې د دو راه  ۀد هغـ فیټه. 1۰۲۰۰: لوړوالی :  71 – 11،  ۳۶ – 1۸:  سنگ لیچ

دا په  ؛مایله لـېـرې دی 17 هکلي نوم دی. دا کلی د دو راه له کوتلۀ ډوبـېـږي د یو کېدرې  پهله کوتله د وردج 
ته او د یوې سکورونه  ۴۰کلي کې ۀ درې کې هغه کلی دی چې د نورو په پرتلې په لوړې سطحې کې واقع دی. دغـ

ټول کورونه راد کلي کورونه له یو بل سره نغاړلي او سره وی دی. سکرهنیزې ځمکې په منځ کې ودان  ـېئنسبتاً لو
ې لپاره جوړ سوي چې د کفارو د د دظاهراً  دا برجونه ؛لري هم برجونهۀ واړۀ دي چې یو ډول نا آشنا عیجب واړ

پورې د غرونو  «اونی گول»ځایه د سویل ختیځ پر لور ۀ اسپ سپرو پر وړاندې له کلي دفاع وکړای سي. له همدغـ
 ورتاوېـږي. دا الره ډېـره سخته الره ده او یوازې د آگست له میاشتې تر ته له ډډو یوه الره تللې ده چې بیا دو راه

اکتوبر پورې پرانیستي وي. د سنگ لیچي ژبه اشکاشمي لهجه ده خو دا سیمه په زیباک پورې اړه لري. دلته د کلي 
ـې له ئلږ کښته  چې وی چې څاروي ورڅخه تـېـروي خو ښه به دا ويسد مخالف لوري د سیند پر سر یو پُل تـېـر 

 سینده څوک په پښو واوړي. 
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د خاواک تر کوتل الندې یو سیند سرچینه اخلي او مخ پر سویل لویدیځ :  ۶9 – ۴7، ۳۵ – ۳۶:  سنگ پَـر
خوځـېـږي او بیا د تیل د کوتل له خوړ سره په دو آب کې یو ځای کـېـږي. یو سړک چې د کچرو د تگ راتگ لپاره 

اک د عملي دی د سنگ پَر له منځغري څخه پیل کـېـږي او په حقیقت کې د کابل او خان آباد سړک تر منځ د خاو
 کوتل له الرې او د تیل د کوتل د فرعي سړک تر منځ د اړیکې الره جوړوي. 

 ۳۲پنجه څخه ۀ :د آِب واخان د سیند پر کیڼې غاړې یو وړوکی کلی دی چې له قلعـ 7۳ – ۳، ۳۶ – ۵۶:  سنین
 ځایه د پښو د پل یوه الره د کنخون تر کوتله تللې ده. ۀ مایله پورته واقع دی. له همدغــ

 : یا: سنرپ َده : داسې ښکاري چې دا دې هماغه د کټوار کوتل وي. پسنر
د دو آب په ولسوالۍ کې له دوشي څخه فیټه.  1۰۰۰۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۳9، ۳۵ – ۲7ژ( :  –)سبزک  َسـوَزک

مایلۍ کې واقع دی. وگورئ "سبزک".  1۸کوتل نوم دی چې د دوشي د سویل لویدیځ په ۀ تر چهار درې پورې د یو
 افغان اوښان له ځان سره بیولي ول. د دې کوتل له الرې ز کال کې د افغان د سرحدي تحدید کمیسیون" 1۸۸۶په 

  ساکي: وگورئ : ساقي 
تاجیک کورنیو یو کلی دی،  ۴۰ د اندراب د درې په بََرنۍ یا پورتنۍ برخې کې د : ۶9 – ۳۵،  ۳۵ – ۳۶: سرآب 

 مایلۍ کې دی.  ۳۰دا کلی د بنو د ختیځ په 
کلي ۀ مایلۍ کې د یو ۴: د اشکاشم د سویل لویدیځ په  71 – ۳۲، ۳۶ – ۴۰د اشکاشم کوتل : : وگورئ :  سرد آب
 . نوم دی
کوتل نوم دی چې د سالنگ په منځغري کې په خنجانو کې ۀ : په هندوکش کې د یو ۶9 – 1۳، ۳۵ – ۲۵:  سر دره

ژ( پورې الره ورڅخه تــېـره سوې ده. دا کوتل د بار وړونکو څارویو لپاره –آب  له ِکِشن آباد څخه تر دو آو )دو
 دی. ۀ عملي نـ

: د وردج د سیند یوه څانگه ده چې د غران او لوی بدخشان تر منځ له یوې  71 – ۴9 ، ۳۶ – ۵7:  سرغیالن
ناوې یا خوړ څخه سرچینه اخلي او تر بُهاَرک الندې د ورُدج سیند ته ورلوېـږي. د همدې َدرې پر سر د یَغوردا د 

 کوتل له الرې غران ته د دوبي الره تللې ده. دا ځای اوس د باَرک د ولسوالۍ یوه برخه ده. 
 کورونه په کې میشت دي.  ۶۰۰کلی دی چې ۀ په همدې دره کې د همدې َدرې په نامـ

 71 – ۲،  ۳7 – 9: وگورئ : زردیو :  سرغالم 
ـې ووایو دا نوم یوازې په واخان کې ئفیټه. که سمه  1۰۴۵۰: لوړوالی :  7۳ – ۲7، ۳7 – ۰۰:  سرحِد واخان

لوړ ترینه کلی دی؛ خو افغانان د واخان د درې په ټولې پاسنې برخې کلي ته ویل کـېـږي چې د واخان تر ټولو ۀ هغـ
مایله ارتوالی  ۳دا دره  پتوچ ټول راځي. او کندل کې چـهـۀ نامـۀ په دغـ ؛کې ټولو کلیو ته دغه نوم په گډه کاَروي

ه څانگه شـمـېـرځایه د اوبو بې ۀ او له همدغـ هد ېـې لویو پرښو او د خوړ ډبرین بستر نیولئلري خو ډېرۍ برخه 
څړځایونه لري. ۀ ډېر ندرت که کومه ونه په کې ولیدل سي.؛ خو تر ټولو ښـۀ سته او پـۀ بهیري. کرهڼه چندانې نـ

سته او په پتوچ یا پتوخ کې د آق سقال د استوگنې ځای دی. دا ځای سوړ او ډېر باد ۀ په چهل کند کې کومه کال نـ
واوره تر شپږو میاشتو پورې وي. د بروغیل او بَرفیِدک )شوی تخ( الرې له سرحده مخ په سویل تللي دي. لري او 

لرغوني جهیل بستر وو. دا دره په سویل کې تر رچاو پورې ۀ سته چې د سرحد دره په خپله د یوۀ هیڅ شک نـ
 غځـېـدلې ده. 

تنه وگړي لري. همدلته یوه وړوکي افغان پوسته  ۸۰ کورونه او ۲۰د واخان د سیند په ښۍ غاړه کې د سرحدی کلی 
 هم سته.
: دا یوه غرنۍ لړۍ ده چې د اکسوس کاسه د کاشغر  7۳ –( ۳۰ – ۴۶، ) ۳7 –( ۲۴ – ۲۶): زر کول :  سِرقول

 له سیند څخه د پامیرونو په ختیځه څنډه کې سره جال کوي. 
نځنیو پـېـړیو یا قرون وسطی پر مهال نوم بولورتاغ وو؛ ې سیمې د مد دـې تــَـوَرس وو؛ ئلرغونی یا کالسیک نوم 

ته ورکړل  «شیندي»بنسټیزونو کوتلونو ته او د پامیرلړۍ یا ۀ د د مهم ویل شوی دی او دا نوۀ دا د نیزه تاش په نامـ
له وړوکي پامیر څخه بیلوي.  ـېئسِرقول هغه ځای ته ویل کـېـږي چې والیت  م دنو «شیندي»شوی وو. د پامیر د 

تل د چین ختیځ سرحد پاتې شوی دی. د  ول دا هماغسې چې د پـېـړېو پـېـړیو په بیالبیلو اعصارو کې هم دا اوس
ځای ته  - ځان لږ تر لږه په شمال کې د پامیر له رنگ قوله د پامیر تر ټولو مرتفع یا اوجره سِرقول ناوه یا تنگه د

ې ځای د د چېدرجو عرض البلد کې د ختیځ لور ته کږېـږي  1۵او  ۳7رسوي. د  کې لدجغرافیوي طول الب 7۵په 
دا لویدیځواله کږوالی ـې د تاغ ُدمباش پامیر راځي. ئسویل ته او په شمال کې د وړوکي پامیر سر یا څوکه جوړوي 

د  په دې خـَموالی کې اویدیومخه بیا تاووي او دا ځل ختیځ لور ته ځي، د بیرته را ت خپله مایلو وروسته بیا ۳۰له 
ش او مستاغ له کهندو د مایلو اوږدوالي وروسته 1۲تاغ دمباش څوکه یا سر هم راځي؛ او په پای کې ختیځ ته له 

 چې د درې څانگو د یو ځای کیدنی ټکی دی جوړوي.  ییوه ټک کـېـدلولړۍ سره د یو ځای 
په پیاوړتیا کې داسې اغیزه لرلې چې  ډډوې لړۍ د پوښ د د دیخچالي اعصارو فعل او انفعاالتو د د یَخپـَـیرونو یا 

په الس داسې ـې په داسې بڼې جوړه کړې چې څوک فکر کوي دا لړۍ د یوې منظمې معمارۍ په لړ کې ئدا لړلۍ 
په سترو مربعاتو کې قطع  ـې چائې چې د غرونو ستر راوتلي سرونه او دنگې دنگې څوک ښکاري جوړه شوې

د یوې ډېرې سترې  ـېئوي او هره یوه  يپه منظم ډول په تسلسل سره ایښودل ـېئ بل ترڅنگکړې وي او د یو 
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ـې یو طبیعي یخچال په غـېـږ کې اخیستی ئاو هرې جوړې  يمخه دښتو ته اړول په لرلو خپله ـېئمثلثې ستنې یا پا
مباش تر منځ د افغان خاورې په وي. د لړۍ بڼه چې داسې ښکاري، د تـېـرېـدلو وړ نه ده. د کوچني پامیر او تاغ دُ 

ې د دژ(، تغَرمن سو، او زور قره جلگه.  -برخې کې درې مشهور کوتلونه دي یعنی میهمن یول )یا مهمان یول 
ـې هم د باروړونکو څارویو لپاره د تـېـرېدلو وړ دی خو د سرحدي تحدید د کمیسیون غړي له ئکوتلو په منځ کې یو 

ې لپاره چې د تیریدلو لپاره د دل، او و زور قره جلگې له کوتلونو په دې ډول تیر سورمن سو اتغ خپلو آسونو سره د
ه واوره اجازه ورکړي نو سیمه ییز کارگران دې ورته په کار کمتناوبو فصلونو کې چې عملي بڼه واخلي په داسې 

پینځه کوتلونه تللي دي  واچول سي. له توغ ُدمباش څخه د سِرقول د لړۍ له الرې د افغان او روسي پامیرونو ته
یعنی : وخجیر، د زور قرې جلگه او میهمنیول یا مهمان یول، تغرمن سو او بایک کوتلونه. د راپورونو له مخې دا 

  ـې له تغرمن سو پرته د بار وړونکو څارویو لپاره مناسب دي.ئټول 
ته ده او د قزل رباط د لویدیځ په  ـې سویل لورئتغرمن سو او میهمن یول دواړه د یو بل گاونډۍ درې دي چې مخه 

الره لري. د توغ ُدمباش په خوا کې دا دواړه کوتلونه دومره ډېـر سره نـېـږدې دي چې  کې مایلۍ واټن ۳نـېـږدې 
 باندې د یو بل گومان کوي.په تیروتنې وروي دي ځکه چې څوک س شـمـېـرکې  حسابکوتل په ۀ ځینې وختونه د یو

د شوی چې خلک د بایک د کوتل له الرې ۀ کار ځکه نـ هـېـڅـکلهکولو او پراخولو لپاره ۀ ې کوتلونو د ښـد دښایي 
ه کښتني یا کوَزني تاغ دمباش سره نښلوي. د بایک او د لوی په جناح کې ځي او دا هغه کوتل دی چې قزل ُرباط د

ښلوي، د َسِرقول کوتلونه هیڅ د آق تاش )یا نیزه تاش یا شیندي( د کوتلونو تر منځ چې آق تاش له تاشقرغان سره ن
. د نیزه تاش د مشهوره کوتل ېـدلو امکان ستهتـېـر دیوازې په پښو  ،ـې امکان ستهۀ ئورکوي او نـۀ تیریدلو الره نـ

متدرجاً ډوبـېـږي او په کم اهمیت بهیر اوړي او د تغارمه نو کله چې شمال خواته مخ اړوي  شمال ته د سِرقول خوړ
 رې چې ورڅخه تـېـږېـږي ټولې په دې شهرت لري چې آسانه الرې دي. شمال ته کومې ال

 ۲۰تگاو په سیمه کې موقعیت لري او  شاشان: دا د اندراب یو کلی دی چې د  ۶9 – 1۶، ۳۵ – ۳۶ : سِرپُل
 تاجیک کورنۍ په کې استوگنې دي. 

  7۳ –( ۳۰ – ۴۶، ) ۳7 –( ۲۴ – ۲۶): وگورئ : سِرقول : سِرقول 
  کلي نوم دی.ۀ د ُرستاق په سویل ختیځ کې د یو : ۶9 – ۵۶، ۳7 – 1: وگورئ : ُرستاق :  سِر ُرستاق
کلي ۀ د کوکچې د سیند د څانگې د منجان د سیند پرغاړې په قوران کې د یو : 7۰ – ۴7، ۳۶ – 1۲: سِر سنگ 

ځمکوالو  ۳کې استوگن دی. دلته د  دې کلي په کارکويکارگران چې همدلته  هغه نوم دی چې د الجوردو د کانو
دوی ماهر کارگران دي. غیر ماهر کارگران د  اوکورونه دي  ۲۰ـمي پرسونل لپاره ئکورونه او د دا« زمیندارانو»

د  شـمـېـربیگار د سیستم له پلوه راوستل کـېـږي، د یمگان، قوران او انجمن ولسوالۍ هر کلی اړ دی چې په ټاکلې 
ز کال کې د سورنگ الوزول وکارول شول. یو 19۰۶بیگار کارگران راولـېـږي. دلته په لسو لسو ورځو لپاره 

د الجورډ ډبرې )َمن(  َمونډه 1۶۰ې کار څار پر غاړه لري او هرکال د دافغان افسر چې درې سپاره ورسره دي 
 کابل ته لـېـږل کـېـږي. 

یاقوتونه، الرجورد، ُسرب، اوسپنه، َنوشادر، مس او سلفر مایله پورته دي او ورڅخه  ۸کانونه له پیر شاه نثار څخه 
ځایه چې الجورد تر السه ۀ په کانونو کې یو دولتي گارد سته چې د کانونو ساتنه کوي. له هغـي. ېــږتر السه کــ

د یارډه ارتوالی لري؛ د غرونو دواړه ډډې لوڅې او لوړې دي. کانونونو ته  ۲۰کـېـږي د کوکچې په دره کې ده چې 
او د ځمکې له سطحې څخه څه  یهغه مخ دی چې د سیند د اوبو د بهیر په ښۍ غاړه کې دۀ ننوتلو الره د غر

ده خو ۀ ُمـطـَـبـِـقه )طبقه یا پوړ په پوړ( نـ ،تـَـشــَـکـُل و. د آهک د سپینو او تورو ډبریفیټه لوړه د 1۵۰۰دباندې 
ـې له خاورو او بوټو تشې ئشډلې او شخې دي او ډډې  ـې ښکاري. د غرونو دنگې څوکېئپریمانه رگ رگ کرښې 

هغه الرې چې کانونو ته ورکوزې سوې دي ستوغې او خطرناکې دي، چې دا د طبیعي سختیو په پرتلې په  دي.
غفلت او لږې پاملرنې اغیزې دي. غرونه د الجوردو د لټون لپاره په بیالبیلو ځایونو کې لټول شوي دي. د د  خپله

هغه ځای کې چې کاڼی باید وکیندل شي ورالندې  ایستلو یا استخراج میتود په کافي اندازه ساده دی. الجوردو د را
د کاڼي پر مخ نفوذ کوي. کله چې کاڼی په کافي اور بلوي او د اور لمبه چې د یو ډول وچ بوټي په زور بـلـېـږي 

ـې وهي ئپه بل پسې وهل کــېـږي او تر هغو ـې په مارتولونو وهي، د کاڼو تخته په تخته یو ئاندازې نرم شي بیا 
ـې په لټون کې دي. بیا د را ایستل شوي کاڼي له مخې د کاڼو ژور چاکونه د جبل ئچې هغه ډبره ومومي چې دوی 

 یا بلور چې دا کاڼی په کې زېـږیدلی دی را جال کـېـږي.  هاو خاورپه زور اخیستل کـېـږي او بیا هماغه ډبره 
درې ډوله شرحه کوي. په نیلي رنگ الجورد، آسماني یا شین یا روښانه آبي رنگه د الجوردو د کان کارگران 

وی نسبتي ارزښت هماغه د رنگ پر بنسټ ده چې په ترتیب مو وویل. د دالجورد او دریم زرغون رنگه الجورد. 
ې وي هماغومره د ډبرې بډای وي په تیارو کاڼو کې وي او هرڅومره چې سیند ته نـېـږد ډېـرهغه چې په رنگ کې 

 وي. د الجوردو لټون په ژمي کې کـېـږي.  ډېـرخالص والی 
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