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 ۲۲/۰۸/۲۰۲۱            : رحمت آریاپښتو ژباړه

 

 د افغانستان سیاسی او تأریخی ژورنال
 لومړی ټوک

 برخه شتمهیوپنځه 
 

 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

 

 ۷۰ – ۲۷،  ۳۶ – ۱۸: وگورئ : اُوشنه گــَـم :  سِر اُشنوگان
 ۷۳ – ۲۶، ۳۶ – ۵۶: وگورئ : شاویتــَـخ :  سرخین
کلي نوم دی چې د ُمرغ د منځغري په خولې کې واقع دی. دا ۀ : په اندراب کې د یو ۶۸ – ۵۹، ۳۶ – ۴: صیاد 

 ۳۵، ۳۶ – ۴۳؛  ۶۹- ۱۶، ۳۵ – ۴۰نور ځایونه په ۀ کلی د پینځوسو تاجیک کورنیو استوگنځی دی. په همدې نامـ
– ۷۱ 

 کې واقع دي.  ۶۸ – ۲۶،  ۳۵ – ۵۲او 
کورنیو یو کلی  ۴۰کلي نوم دی. دا د صافي افغانانو د ۀ : په کیله گي کې د یو ۶۸ – ۴۷،  ۳۵ – ۴۷:  سید خیل

 مایلۍ کې پروت دی.  ۱۴دا کلی د پلخمري د سویل په دی. 
 وگورئ : صیات : سید صیاد: 

 ۶۸ – ۴۷،  ۳۵ – ۴۷: وگورئ : سید خیل :  سید خیل 

 ۷۰ – ۲۲،  ۳۶ – ۴۸:وگورئ : سیادان : صیادان :  سیدان 
ِسـه تــَـلــَه هغه نوم دی چې یوې داسې غرنۍ څوکې ته ورکړل ۶۸ -( ۱۷ – ۲۵، ) ۳۶ –(  ۵۰ – ۵۷):  تلهسه 

منځ کې ۀ پـۀ ه او په دریوو وړوکو وړوکو څوکو کې د غردهم چندانې اوږده ۀ چندانې لوړه او نـۀ شوی چې نـ
. د ِسه تلې سویل ختیځ ته د هغې په راپورته شوي دي او د کندز د سیند د خشت تپې په ډډې کې موقعیت لري

نا مشخص ډول یوه بله غونډۍ ښکاري  ډېـرسترگو لیدل کـېـدونکي پای پورې ایرگانه ده. د هغې سویل ختیځ ته په 
 چې ښایي زال وي. 

: دا له پلخمري څخه تر جر پورې د سړک پرغاړه له پلخمري څخه په تـېـرېـدلو  ۶۸ – ۳۹،  ۳۶ – ۶:  ِسه توت
نیم مایله تر پلخمري  ۱۲یارده لیرې،  ۵۰۰نـېـږدې  لومړنی کلی دی. دا کلی د کندز د سیند له ښۍ غاړې څخه

دواړو غاړو ته  د غرونو ډډې د سیند کې ځایۀ دي. په دغـ ېکورنه په کې استوگن ۱۰۰الندې واقع دی او د غلزیو 
نیم  نـېـږدېـې له بغالنه جال کوي. د سیند په پورې غاړه کې ئدښته  نـېـږدې راغلي دي او د غوري د ولسوالۍ او

ځای دی. دا دښته یو مایل اوږده او نیم مایل ۀ مایل کښته یوه دښته ده چې همدلته د لښکر د کمپ وهلو لپاره ډېر ښـ
 ښتل هم له کلي څخه نیم مایل کښته ممکن دی. پلنه ده او له سینده پورې غاړه او

 ۶۹ – ۳۷،  ۳۵ – ۲: شـُبا : وگورئ : شاه باه : شبا 
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 ۷۱ – ۳۲،  ۳۷ – ۴۲: شدوج :  شــَـدود
مایله  ۹یا  ۸: د پنجه یا د اکسوس د سیند په کیڼې غاړې کې له بار پنجه  ۷۱ – ۳۲،  ۳۷ – ۴۲: سودوج : شدوج 

 کورونه دي او د جالې د لرلو له کبله د اهمیت وړ ځای دی.  ۶وړوکي کلي نوم دی. په دغه کلي کې ۀ الندې د یو
  یادېـږي.ۀ د سیند بستر ډېر ډبرین دی او د اوبو بهیر سوکه دی. دغه ځای اوس د سودوج په نامـ

کوتل نوم دی چې له اندرابه تر پنجشیر پورې الره پرې ۀ : دا په هندوکش کې د یو ۶۹ – ۳۷،  ۳۵ – ۲:  شاه باه
 ډېـراو خاواک د کوتلونو په پرتلې  وتللې ده، دا کوتل د پََرندیو او د خاواک د کوتلونو تر منځ واقع دی او د پرندې

څو په  یو کهوي خو پلی ځواک ۀ ک لپاره د تگ وړ نــسخت کوتل دی؛ ښایي دا کوتل د هر ډول لښکري ځوا
 مهماتو بار کچرې ورسره وي ښایي ورته عملي وي. 

ې درې له خولې د د: دا د یوې کال او زیارت نوم دی چې د کیان په َدره کې  ۶۸ – ۲۹،  ۳۵ – ۳۸:  شاه حسن
 مایله پورته واقع دي، دلته د شیخ علي هزاره گانو څلور کورونه هم استوگن دي.  ۱۰څخه 

 ۷۰ – ۴۹،  ۳۶– ۲۸: وگورئ : زیارت حضرت سعید : شاه ناصر پیر

 ۷۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۳پري : ۀ : وگورئ : شا شاه پري 

 کلي ۀ د یو مایلۍ کې ۱۸د شمال په  «2بنام»د سیند پر غاړه د  «1رمنج» : د ۷۰ – ۵۳،  ۳۵ – ۵۸:  شهران
 نوم دی. 

 کلي نوم ۀ : د شهروان او د پنج د سیندونو د یو ځای کیدنې په ټکي کې د یو ۶۹ – ۱۳،  ۳۷ – ۵:  شاه روان
 دی. 

 ۷۰ – ۱۱،  ۳۷ – ۱۸: وگورئ : ُرستاق :  شهِر بزرگ
: دا په منجانو کې تر ټولو لوی کلی دی چې د منجانو د سیند په ښۍ غاړه کې  ۷۰ – ۴۶، ۳۶ – ۲:  شهِر منجان

پورې کورنۍ  ۱۰۰تر  ۸۰کلي کې له ۀ مایله پورته واقع دی. دغـ ۱۴له انجمن سره د یو ځای کیدنې له ټکي څخه 
 ژوند کوي. 

مایله پورته  ۲یدنې له ټکي : د باجگاه په منځغري کې له اندراب سره د یو ځای ک ۶۹ – ۱،  ۳۵ – ۳۵:  شاه توت
 کلي نوم دی. ۀ د یو

کلي کورونه له ۀ غـد دلوی کنډواله کلی دی،  ډېـر: دا په غران کې یو  ۷۱ – ۲۶،  ۳۷ – ۱۳:  شاه ونجي بازار
ځای کې موقعیت لري چې د پنجه سیند ۀ په هغـ ډبرو او گچو جوړ شوي دي. دا کلی د پنجه د سیند پر کیڼې غاړې

تر هغه څلور مایله پورته د غراِن باال کلی دی او سل کورونه لري. که  اوسیند سره یو ځای کـېـږي ۀ ړبل واۀ له یو
ـې هم شرحه کړو نو دا کلی د سیند پر ښۍ غاړه د یاقوتو له کانونو څخه څه باندې یو مایل کښته له گرم ئنور 

 د سیند پر ښۍ غاړه کې راځي.  چشمې څخه څو مایله پورته او هم
 ۱۶کلي نوم دی چې ۀ مایله پورته د یو ۵په منجانو کې له شهِر منجان څخه  : ۷۰ – ۴۹،  ۳۶ – ۳: شاه پري 

 کورنۍ په کې استوگنې دي. 
رې پورتنۍ برخه د منجان له درې سره نښلوي او له منجانو سره د شاه پري د ددلته یو کوتل هم شته چې د بـَـشگل 

 وتل ته یوازې یوه الر تللې ده. کۀ دغـ په کلي کې یو ځای کـېـږي.

 ي.ېــږهم یادۀ د شــَـَمـرغــَل په نامـ : ۶۸ – ۴۴،  ۳۵ – ۵۲: وگورئ : شیَمرگ :  شـَـمـَرق 
پوځ د یوې فیټه. دا د لنگر او سرحِد واخان لپاره د  ۱۱۰۵۰: لوړوالی :  ۷۳ – ۳۵، ۳۷ – ۰۰: شور : شــَــور 

چې )شــَـور یا شور( موقعیت لري کمپ وهلو لپاره یوه ځمکه ده. دا ځای د یوې تنگې درې له پاسه برخې د 
سَون لرگي سته خو د کمپ وهلو  هنومـېـږي او د واخان له سیند سره د شمال له لوري یو ځای کـېـږي. دلته پریمان

 ی سي. تنو جنگیالیو ته ځای ورکوال ۲۰۰په سختۍ سره  لپاره محدود ځای لري او
؛ تـېـرېـږينهرین ته تللې الره ورڅخه هجران څخه : دا یو کوتل دی چې له خواجه  ۶۸ – ۳۳،  ۳۶ – ۹ :شرشر 

ې کوتل له کیڼ لورې تاویږي )ویل کـېـږي چې( تر جبرداغ پورې د دالره  تللې کې «ِده گوردي»سونالب او په په 
قاموس کې یو بل شرشر چې یاد شوی دی د نهرین، پلخمري د شمال )دا الره د اوښانو لپاره ښه ده(. د افغانستان په 

 ۶۹ – ۱۲، ۳۶ – ۶ مایلۍ کې واقع دی: ۳۰ختیځ په 
منځغري نوم دی چې د دشِت بای سقال له لوړو څخه د بابولر د ۀ : دا د یو ۶۸ – ۳۶،  ۳۶ – ۱۰:  شرشرک

 منځ راکوز شوی دی. غرنۍ لړۍ سویل ختیځ لوري ته د سرخاب درې ته د غوري او بغالن تر 
دا په اکسوس کې له سینده په پښو د پورې اوښتلو یو ځای :  ۶۹ – ۱۴، ۳۷ – ۶: وگورئ : شاه روان :  شاروان

ځای خپل نوم د سیند په ۀ مایله کښته واقع دی. دغـ ۱۲له ټکي څخه د کوکچې او اکسوس د یو ځای کـېـدلو  اودی 
فیټه ژور او د  ۴۰ ؛ دا کاناللوی کانال دی ډېـرـې یو ئکیڼې غاړې کې له یوې کال څخه اخیستی دی چې څنگه ته 

 مایله دی او همدا کانال د حضرت امام ټوله ولسوالۍ خړوبوي.  ۲ـې په ساعت کې ئاوبو د بهیر سرعت 

                                                           
1
  - Munjarدلته دا نوم منجر لیکل شوی دی. ما ژباړونکي ته دا ټایپي تـېـروتنه ښکاري ښایي منجان وي : 

2
  - Banam  : وي بنولیکل شوی دی. ما ژباړونکي ته دا ټایپي تـېـروتنه ښکاري ښایي  بنام یا بنمدلته دا نوم 
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د شمال  ډولکلي نوم دی. همدا ۀ مایله وړاندې د یو ۲۰: د خواجه غاز سویل ته  ۶۹ – ۲۱،  ۳۵ – ۴۸:  انشاش
ځغلي. دا لړۍ د قاسان د ۀ نامـۀ لویدیځ او سویل ختیځ پر لور د اندراب او خوست ترمنځ یوه غرنۍ لړۍ په همدغـ

و د سوچي یا سوجي له کوتله د شاشان د )وگورئ قاسان( تـېـرېـږي ا هکوتل لهمنځغري له سره د خرس خانې 
ۀ په نامـ «کــِن ـ شیِر ولي» د غو دواړو کوتلونو تر منځ یوه دنگه غرنۍ څوکه ده چېد دمنځغري له سره اوړي. 

 ۸۵۰۰فیټه لوړ وي، چې د اندراب له درې څخه  ۱۳۰۰۰دا د دې لړۍ تر ټولو لوړ ځای دی او ښایي  یادېـږي.
ځای کې د شاشان منځغری د مرغ د کوتل د سویل له کوزېـدونکي ۀ میرغازي کې په هغـفیټه لوړ ځای دی. په تل 

و د کمپ وهلو لپاره پریمانه ځای سرتــېــریو نیم مایل پراخـېـږي او همدلته د  چې درهډډې سره یو ځای کـېـږي 
، همدا شان چلول کـېـدای سيراځي چې درې یا څلور ژرندې ورباندې ۀ .دلته له سیند څخه دومره پریمانه اوبـسته

په ټیټې لمنې کې ۀ په درې کې دننه او د غرونو په ډډې کې کرهڼه کـېـږي. ویل کـېـږي چې د شاشان کلی د غر
کوتل لور  د ې منځغري له الرې د سوچېد دتاجیک کورنۍ په کې استوگنې دي. هغه سړک چې  ۷۰پروت دی او 

 چې بد دی ځکه ډېـرله کوتل څخه خوست خوا ته کښته کـېـدل ته ورخـېـږي ویل کـېـږي چې ښه سړک دی خو 
 او له کاڼو او تیږو ډکه الره ده.  کـېـږيکښته کـېـدل د خوړ په ډبرین لمن کې 

فیټه. دا په ختیځ هندوکش کې یو آسانه کوتل  ۱۲۵۰۰ : ۷۳ – ۲۶،  ۳۶ – ۵۶لوړوالی :: یا : سرخین : شاویـتـَـخ 
دلته  ؛تر شوارشور پورې الره ورکوي  هله سرحد اوته او ورته نـېـږدې واقع دی  دی چې د بروغیل د کوتل ختیځ
( د یرخون د درې له الرې ۲( د درکوټ د کوتل له الرې یسین او گلگت ته؛ )۱دوه الرې ورڅخه تـېـرېـږي )

عنی د جون له ده چې دغه مهال یۀ په دوبي کې له دې کبله عملي نـ مستوج او چترال ته. وروستنۍ ویل شوې الره
میاشتې تر سپتمبر پورې د یرخون له سینده په پښو تـېـرېدل نا شونې ده. له واخان څخه تر مستوج پورې یوه الره 

 تللې ده چې بیا د کنخون د کوتل له الره خالصه وي چې دا الره کښته د یرخون درې ته تللې ده. 
څارویو لپاره عملي دي او د ټول کال په لړ کې د واوره د ـې بروغیل د هر ډول ترانسپورتي ئشویتخ او گاونډی 

 توفانونو له مهالونو او یا کله چې واوره نرمه وي له دې په استثناء نور وختونه خالص وي
په ژمي کې یوه الره دغو کوتلونو ته مستوج ته ځی او په دوبي کې یعنی د جون له میاشتې تر سپتمبر پورې یسین 

 ته ځي. 

 وگورئ : شیخ :  شـَـیخ 
دا د هزاره گانو یوه قومي ډله ده چې په شیخ علي، تورکمن او په کابل کې د جلمیش په درې او په :  شیخ علي

د غوري، دوشي، د بدخشان والیت افغان تورکستان کې د سرخاب په درې کې استوگن دي؛ همدا شان دا قومي ډله 
 و ځایونو شرحه په الندې ډول ده : کې ژوند کوي. د وروستیو یادو شویخنجان او اندراب 

ـې د ئچې لمن  يد يپه غوري کې هزاره گانو د سرخاب دره او د درې جناحي منځغري د استوگنې لپاره نیول
د کرښې څخه پیل او بیا شمال لور ته په دوشي کې سیند ته رسـېـږي؛ همدا شان  لهشـُـتـُرجنگل  پولې د دبدخشان 

د  دا خلکپه دوشي کې ټول منځغري او َدرې راځي چې له چونغر څخه کښته ځغلي.  ې ولسوالۍ د لویدیځې خواد
ځای دی او هم د  کـېـدلوولسوالۍ سویلي برخه کې دي چې د اندراب د سیند او د سرخاب د سیندونو د یو ځای 

سوالي د اندراب دغه وړه ول ـې هزاره گان دي.ئمنځغرو کې دي. په خنجانو کې تقریباً ټول وگري  یوهندوکش گاونډ
د سیند پر غاړه د کورو د منِځغري له خولې پورته د باجگاه تر منځغري پورې او د هندوکش نور ټول منځغري 
چې په دې سیمې کې دي احتوا کوي. په خپله اندراب کې تر بنو پورې هزاره گان او تاجیکان سره گډ دي. له بنو 

شو او همداشان تیلي یا تولي هزاره گان د تیل د کوتل ۀ ء چې د درور ها خوا نور ټول تاجیکان دي خو په دې استثنا
ـې د پنجشیر د درې ئـې د اندراب د درې سر کې او یوه برخه ئیعنې یو برخه  –په دواړو خواوو کې استوگن دي 

ـې ئ ـېـرشـمیو چې آیا دغه ټول هزاره گان د شیخ علي قوم دي که نه. په حقیقت کې یو ۀ په سر کې دي. موږ ډاډه نـ
گومان کوالی سو چې د غوري،  سره لکه په چهل غوري کې هزاره گان بیخې له نورو توپیر لري. خوا په ډاډ

بولي. ۀ دوشي او خنجانو هزاره گان په رښتیا سره شیخ علي دي، خو له دې سره سره دوی ځانونه شیخ علي نـ
سته؛ ښایي دوی هم شیخ علي ۀ ت په الس کې نــهغوی چې په اندراب کې دي د هغوی په هکله چنداني ډېـر معلوما

کوي، دوی ۀ په دغو ولسوالیو کې هزاره گان د کوم منظم سازمان تظاهر او ادعا نـ اوسي. دا باید په یاد ولرو چې
قوم پورې اړه ۀ لري. د همدې لپاره دا مهمه ده پوه شو چې هغوی په یوۀ له خپل سیمه ییز ساالر پرته نور مشران نـ

 نه.  لري که
فیټو لوړو ځایونو کې واقع دي نو د سیمې هوا هم چندانې  ۲۰۰۰او  ۵۰۰۰له دې چې د استوگنې اکثره سیمې له 

کــېـږي. دلته په کال کې دوه فصله کرهڼه کـېـږي او تر ښې ۀ ده او په عمومي َدرو کې ډېـره واوره نــۀ سړه نـ
 پیمانې پورې شولې په دوشي او خنجانو کې کرل کــېـږي. 

 دې د غوري، دوشي، خنجانو او اندراب د هزاره گانو لیست د ولسوالۍ په ترتیب وړاندې کـېـږي:الن
د غوري، دوشي، خنجانو او اندراب شیخ علي هزاره گان د بدخشان په والیت کې د هندوکش په شمال کې په 

 وړوکو وړکو ولسوالیو کې دي. 

 موقعیت کورنۍ عشیره ولسوالۍ

کالن )د سرخاب  ۀدر ۲۵۵ پی یا )خرلـُق( نیک کورنۍ ۲۵۷۵غوري : 
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دره: د شتر جنگل او 
ایسکار تر منځ. ۀ دهانـ

ۀ او همدا شان په دهانـ
 غوري کې

شولوکتو، توند دره، ۀ در ۱۰۰۰ دای میرک
 کم پیرک، دهاِن ایسکار

پشه قول او سلماِن پاک  ۵۵۰ کغای
 غوري پورته(ۀ )له دهانـ

 جنگوغي دره ۱۰۰ توخته

 ـتئَسـیـ ۱۰۰ گدای

نیمه کوچیان. دوی په  ۵۰۰ پسیرس
عام ډول په ژمي کې به 

 بغالن کې وي

شیمرگ او پره کیان، دا  ۷۰ مرکب -گـډ 
خلک اوښان ساتي؛ دوی 
ً یوازیني هزاره  تقریبا
گان دي چې اوښان 

 ساتي

کـَـَرمـَـد، ذوالفقار او باغِ  ۹۵ چهل غوري کورنۍ ۴۵۵دوشي : 
ماله شاه. یوه بله 
سرچینه چهل غوري 

ي، شـمـېـرکورنۍ  ۵۰۰
او د هغوی موقعیت د 
غوري دښته ښیي. د 
یوې ډاډمنې سرچینې پر 
بنسټ چهل غوري 
هزاره گان، چغای 
هزاره گان دي چې یوه 
مبهمه او نا څرگنده قبیله 
ده او په څرگنده د دو 
 آب د تاتارانو سلطنت

 ادعا کوي 

خواجه ۀ زرو غر، دهانـ ۳۶۰ گــَـوي
زاید یا زاهد، تازان او 
کورو دره. د تازان د 
سیمې دوستي عشیرې او 

مې د ید کورو درې د س
کورو عشیره ټول په 

 گوي کې راځي. 
 

 
 د غوري، دوشي، خنجانو او اندراب شیخ علي هزاره گان د بدخشان په والیت کې د هندوکش په شمال کې په

 ـې : ئوړوکو وړکو ولسوالیو کې دي. دوام 

 موقعیت کورنۍ عشیره ولسوالۍ

 خـَـر غـُنجک ۳۰ گــَـوي کورنۍ ۸۳۰خنجان : 

خنجان، کاوه، سیاه  ۳۰۰ گرهي یا گیراهي
 چوب مزار او یکاولنگ

 دشت امُرت او باجگاه ۵۰۰ کوهـگداي
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 دشِت قالت ۴۰ کوهگدای کورنۍ ۷۴۰اندراب : 

یوچ، قوش دره او غز  ۷۰ اباغابک یا 
 َمرد

پِس کونډي، دوی د  ۲۰۰ پِس کونډي
 اندراب په سر کې دي

اوالد. دوی د اندراب په  ۲۳۰ َولـَـه
 سر کې دي

رې په سر د دد اندراب  ۲۰۰ تیلي یا تهولي
او د پنجشیر د درې په 

 سر کې

  ۴۶۰۰ ټول ټال )د دواړو جدولونو(

 
ۀ د هغو په گډون چې ښایي شیخ علي نـ شـمـېـرد بدخشان د والیت د سویل لویدیځې ډډې د هزاره گانو مجموعي 

 کورنیو پورې دی.  ۶۰۰۰کورنیو تر  ۴۶۰۰وي ټول ټال له 
 شـمـېـر څرگندآسونه او یو  شـمـېـرپورته یاد شوي هزاره گان بزگران دي. همدا شان دوی د پسونو رمې، یو 

ـې له خټو جوړ شوی دي او ئکورني څاروي لري. دوی اکثراً په داسې کورونو کې ژوند کوي چې کلي او کورونه 
لري. ۀ دوی کال گانې نـلري. وایالقونه هم  ډېـرلري؛ خو دا هم شوني ده چې دوی په پسرلیو او دوبي کې  هم بڼونه
د مشخصه یا ځانگرې هزاره گي خولۍ په ندرت  وی جامې په ټوله کې خپلو تاجیک گاونډیو ته ورته دي اود د

وی پر سرونو هم لیدل کـېـږي. دوی څپرې، نیمڅي او جوالونه او دې ورته شیان جوړوي. داسې ښکاري چې د
وویل  موږ ته استازيۀ وی یود ددي، او  کې ـي د آغا خان فرقهئلري. په مذهب کې دوی د بمبـۀ چندان وسلې نـ

 پیسې ټولوي.  چې دوی ورته په کلني ډول
ز کال کې دوی ډېـر آرام او سوله ناک خلک ویل شوي دي خو ویل کـېـږي چې دوی پخوا ځورول شوي ۱۸۸۶په 
 ځکه دوی په لوټماریو روږدي شوي ول. اوس ښکاري چې له حاالتو سره سمون لري او آرام او مطیع دي. دي

پسونو د  ۱۰۰کابلۍ روپۍ؛ د  ۷تر  ۵ر پر سر له وی مالیه په دې ډول ده : د هر کود ددوی خپله مالیه ورکوي. 
کابلۍ روپۍ؛ د خړوبه کـېـدونکې ځمکې پر سر د حاصل یو پر څلورم؛ د للمي ځمکې پر  ۱۳هرې رمې پر سر 

 سر د حاصل یو پر لسمه برخه. 
فیټه. دا یو ټیټ کوتل دی چې د توپخانې د ځواک د تگ  ۴۳۱۰: لوړوالی :  ۶۸ – ۵۴، ۳۶ – ۵:  شیخ جالل

مایلۍ واټن  ۴عملي دی او له بغالنه تر نهرین پورې الره ورکوي. د صندوق مزار د سویل لویدیځ په لپاره راتگ 
غرونو په لمن کې کې یوه الره له لوړ سړک څخه جال کـېـږي چې د بغالن د ختیځ په ډډو کې تللې ده او بیا د ټیټو 

د دښتې په ختیځه خوا کې د شیخ جالل درې ته ورغلې ده. دا دره د غرونو په رانـېـږدې کـېـدو سره تنگـېـږي خو د 
 توپونو د وړلو لپاره عملي ده. دغرونو ډډې د ارچې او پستې په ونو پوښلې دي. 

و د پاتې سرتــېــروړوکی نهر هم شته خو د د لویدیځ په څلور مایلۍ کې د شیخ جالل چشمه او زیارت دی. دلته یو 
 لري.ۀ لپاره ځای نـ کـېـدلو

توته قشالق ۀ ـې د درئي. په بله خوا کې ېــږیادۀ د غاښي سویل ته یوه ناوه یا تنگه دره ده چې د دره احمدي په نامـ
 ده. 

نیم مایل وړاندې سړک د غرونو له منځه د راغلي خوړ په څنگ کې چې سړک مخ پورته ځي سړک منشعب 
ـې د شیخ جالل له کوتله اوړي. ئله غاښي تـېـرېـږي حال دا چې دا بل « ُشـتـَـر»کـېـږي. کیڼ لور ته سړک د شوتر 

دی ځکه د ۀ ي. د برکي سړک ښــې برکي ته ځئلومړنی سړک چې وویل شو تاباکان ته ځي او وروستنی هغه 
 لري. غرونه له بوټو ډک او پریمانه لرگي لري. ۀ نرمې خاورې پر مخ جوړ سوی دی او ډبرې نـ

  ۷۰ – ۱۹، ۳۷ – ۳۳: وگورئ : شینگان : شینگان 
ځای ته د اندراب له درې یو سړک ۀ : دا د تیریگان د منځغري ختیځه څانگه ده. دغـ ۶۹ – ۲۲، ۳۵ – ۳:  شیر
 او دا سړک همداسې د شاه باه کوتل ته د هندوکش په اساسي لړۍ کې تللی دی.  لی دیراغ

و په خوست کې دی چې د خان آباد پر سړک د خانقاه د پوهـېـږ: دا یو کلی دی او تر هغه ځایه چې موږ  شیره
 کورونه لري.  ۳۰مایلۍ کې واقع دی . دا کلی  ۱۴سویل په 

ایالت وو چې د پورتني اکسوس په دواړو غاړو  میشته : دا پخوا یو خپلواک تاجیک ۷۱ – ۲۸، ۳۷ – ۳۰:  شغنان
 ـې په ځان کې رانغاړل واقع دی. ئکې د روشان او غران تر منځ چې د غونډ او شیخ َدرو ټولو څانگې 

فغان اۀ ز کال کې د یو۱۸۸۳ز کال کې شغنان له ټول بدخشان سره تر افغان ولکې الندې راغی او په ۱۸۵۹په 
 والیت په توگه جوړ شو. 

لور کې اکسوس باید د افغانستان شمالي ۀ ز کال کې د روسانو او انگلیس تر منځ یو تړون وشو چې په دغـ۱۸۷۳په 
  ي.اسرحد و
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د دیورند د مأموریت پر مهال امیر عبدالرحمن په دې موافقت وکړ چې  د ز کال کې کابل ته۱۸۹۳ورپسې په 
شغنان، روشان،  دتخلیه کړي او برخې  په ښۍ غاړې کې د خپل قلمرواکسوس د تړونلیک د شرایطو پر بنسټ 

چې پخوا  په بدل کې ېغاړې د دد اکسوس درواز  د برخېخوا  بله هاکسوس بین اال دواخان  ،اشکاشم، غران
اکسوس څو څانگې لري نو د اوبو د بهیر علیا له دې چې  روسانو ته ورتیر شي.بخارا ته خراج ورکوونکې ول 

، د ویکتوریا له جهیل څخه په ختیځ کې ې لپاره ومنل شوی چې سرحد په درست ډول تعریف سيد دمنځنۍ برخه 
د یو ځای کـېـدلو تر ټکي پورې تعقیبوي او بیا آِب پنجه او اکسوس ۀ له آِب واخان سره د هغـ اوس د ستر پامیر سیند

 تر خمیاب پورې. 
 . هد ېح شوسرلیک الندې شرۀ ماغـژندل کـېـږي او تر هپـېـۀ شغنان شمالي برخه تر ډېـره د روشان په نامـد 

و چې شیوه د اکسوس له َدرې څخه جال کوي شـمـېـرو د هغو غرونو لړۍ وسپه لویدیځ کې د شغنان سرحد کوالی 
د غران سرحدي کرښه غرنۍ څوکې پورې  مایله پورته ۵یا  ۴حال دا چې په سویل کې د درماُرخت له سیند څخه 

 ي. ېــږیادۀ نامــۀ رسـېـږي یا په بله وینا د هغو ډبرو تر ټکي پورې چې د سنِگ سوراخ پـ
بډای دی. د اکسوس د سیند پر دواړو غاړو باندې په ځانگړې توگه بار  په پرتلې واخان دویل شوي چې شغنان 

 مسور دي. پنجې ته نـېـږدې ځایونه په کرهنې ودان او س
 ې ولسوالۍ په هکله لرو: د دـې اوسمهال ئالندې هغه یوازیني معلومات دي چې موږ 

 
 ډېـرچې د بار پنجې تر کال الندې څو مایله الندې پرته ده، یوه پراخه دره او  د سچار تر َدرې پورې ،دره ېد پنج

وی د بڼونو په منځ کې دي او معموالً د غرونو د څوکو په خالصو ځایونو کې یو د دې َدرې کلي د دوگړي لري. 
ته چې په دوبي کې زرغون او د پریمانه حاصل لرونکي ځایونه دي. سۀ لږ څه له سیند څخه پورته دي، او شک نـ

گړو وختونو او د کال په ځان هـې پریمانه دئوې کرهنیزې ځمکې تر یوې کچې تنگې دي خو میوه د دسره له چې 
په ځینو برخو  شـمـېـرکې د سیمې وگړي تقریباً له میوې پرته له بل هر ډول خوراک څخه ډډه کوي، همدا کار د ک

ې ترڅنگ مڼې، ناک، زرد آلود او د دې ځای د خلکو عادي خوراک توت دي. د دستان کې خلک کوي. لاو با
او یوازې دیخوا او  تنگـېـږيیو ناڅاپه رونکي دره دي. له سچار څخه کښته سیند ل ډېـرچهارمغز او آلوگان هم 

مایله له رسیدلو مخکې دا دره خپل تنگ  ۲رې خولې ته د دـې ځای ورکړی دی. او د بارتنگ ئایخوا څو کلیو ته 
غاښي ډبرې د سیند په ښۍ غاړه کې ۀ په هغه ځای کې رسـېـږي چې یو کنډو یا یو ټکی یا د یو ته ترینه ټکي

مخ په سیند یادېـږي. تر دربند الندې ۀ د له پاسه یو حاکم گړنگ جوړوي. دغه ځای د َدربَند په نامـراوځي او د سین
ان سیمه شا ته پرېـږدي او د دنگوغرونو په ښنور د روپورې «  وازنود»او « َورف» ترتوپخانو یا څارکوټونو 

ومره چټکې دي چې د گړنگ په وهلو دـې ئۀ غاړو کې په ډېرې چټکۍ او مستۍ سره مخ پر وړاندې دورمي او اوبـ
یا دې ډډې ۀ خوا وهي او اوبـرې دغرونو دیخوا او کله بله د دکله  ۀ؛ دا په هوا کـېـدونکي اوبـسره دوه نیمایي سي
چې د لوړو برخو ویلي شویو واورو ۀ هماغسې چې په گلکت کې ده، دلته هم د دواړو ډډو اوبـ .ته بلې ډډې ته ځي

ـې په ځیر ئجوړوي او د غرونو له ډډو کښته راځي او خلک  ۀاوبـ کـېـږي د کرهنې لپارهورسره یو ځای ۀ اوبـ
  جوړېـږي. ورڅخه سره بهیر څاري، په پای کې پریمانه غالت او پریمانه میوې

  د شغنان موصالتي الرې په لنډیز داسې دی :
 

 بیانور 
 د اکسوس په دره کې - لومړی
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