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 ژورنال د افغانستان سیاسي او تأریخي
 

ټول وختونه همدا الره ده او په ژمي  چې د اکسوس په دره کې سړک د واخان او درواز تر منځ سړک دی - لومړی
د بدخشان او شغنان تر منځ الره ده. دا سړک له بار پنجې څخه تر اشکاشم پورې اوس په بشپړ ډول د سیند په  کې

کار شوی دی او په بشپړ ۀ سړک باندې ښـۀ کیڼې غاړې کې دی او له هغه مهاله چې افغان واکمني خپره شوې دغـ
ایي گانو چړسړک دی. سړک یوازې په ۀ ې یو ښـاو خوندي ډول د باروړونکو آسونو لپاره د کال په ټولو فصلونو ک

. له ِده شهر ور هاخوا د وامر تر کال پورې يدی پرته له هغې دا به یو د ستاینې وړ غرنی سړک وۀ کې ښه نـ
 سړک د سیند په ښۍ غاړه کې دی. 

ه چې د شیوې له له راغ او بدخشانه د شیوې د لوړو ډډو او د غر زبین له الرې د دوبي لپاره یوه الره د :دوهم
 ـې د درَمـُرخ درې ته ځي. ئ او یوه کـېـږيجهیل څخه الره په دوه وو څانگو ویشل 

 مرغابه تر سوناب او سریز پورې الرې د کال په ټولو فصلونو کې ډېـر سخته الره ده. له : دریم
:د غونډ تر َدرې او له الیچور پامیره د نیزه تاش تر کوتل پورې الره. دا د کاشغر او فرغانې تر منځ  څلورم

 ـې وگڼو. ئعمومي الره ده او کوالی شو نسبتاً ښه الره 
 پورې. ۀ د جوشن گار له الرې د شیخ درې الره تر ستر پامیره او قلعـ :پینځم

 مرو کې دي او وروستنۍ دوه الرې یوازې په دوبي کې پرانیستي وي. )دریم(، )څلورم( او )پینځم( په روسي قل
ورمر د سیند پر ښۍ ۀ بازار ته نـېـږدې ده او دا او َورَمر )قلعـۀ سته خو بار پنجه یوۀ په شغنان کې کوم ښارگوټی نـ

ارتفاعاتو سره ځای ځای  دواړه نسبتاً مهم ځایونه دي. د شغنان هوا په خپلوغاړه ده او هلته یوه روسۍ لیوا پرته ده( 
رې برخې روشان کې نسبتاً معتدله ده لوړوالی د دتوپیر لري. په پسار کې هوا شدیده ده، د اکسوس  ډېـرله یوه بله 

 فیټه دی.  ۶۰۰۰ـې یوازې ئ
ـې په خپله ژبه کې خوگني بولي.( ئد شغنان، روشان او غران ټول وگړي په شغناني ژبې خبرې کوي )دوی 

غو سیمو ټول وگړي او همدا شان دروازیان کوالی شو د د دوی په فارسي ژبې پوهـېـږي. د دی ډېـرتاجیکان او 
 و. شـمـېـرـې د آغاخان په پیروانو کې وئیا د بمبـ واسماعلیه د فرقې شیعه گان

ې د د: د سرخاب د سیند پر غاړه په غوري کې یو وړوکی کلی دی.  ۶۸ – ۴۴،  ۳۵ – ۵۲: شــَـمَرق : ِشمَرق
 – ۳واټن هم سته :  لږکلي څخه ۀ له همدغـۀ یو بل کلی د شـَـمـَرغـَـل په نامـکلي وگړي شیخ علي هزاره گان دي. 

۳۷ ،۵۲ – ۶۹ 
مایله الندې د نهرین له ولسوالۍ سره  ۶: دا د یوې درې نوم دی چې له خواجه هجرانه  ۶۹ – ۹،  ۳۵ – ۳:  شین

 ـې وزبیکان دي. ئکورونو یو وړوکی کلی هم سته چې ټول  ۱۰یا  ۸مایله پورته د  ۳یو ځای کـېـږي. تر دې 
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 کلي نوم دیۀ مایله لیرې د یو ۱۰: له راغ څخه  ۷۰ – ۱۹، ۳۷ – ۳۳:  شینگان 

 ۶۹ – ۲۲،  ۳۵ – ۳: وگورئ : شیر :  شیر 

 ۶۸ – ۳۶، ۳۷ – ۱۱: وگورئ : قزل کال :  شیرخان بندر  
: یوه الره ده چې د ولیان له منځغري څخه، له ولیان څخه یو مایل الندې، د  ۶۸ – ۵۲،  ۳۵ – ۳۳:  شش کالن

لویدیځ لور ته د څو ټیټو کوتلونو له سره تیره سوې ده. ویل کـېـږي چې دا الره د اوښانو لپاره « زاهد»خواجه زاید 
 عملي ده. 

راغ د سیندونو ترمنځ واقع  چې د اکسوس دیخوا د درواز او دا یوه لوړه سیمه ده:  ۷۰ – ۵۰،  ۳۷ – ۳۰: شیوه 
ۀ په نامـ« پامیر خورد»سیندونه د شیوه په سیند کې ډوبـېـږي. په ځینو نقشو کې دا سیمه د وړوکي پامیر  هاو دواړ

 یادودي.  ۀپرته بله څه نـشیوه له یوازې  هم ثبت شوې ده خو دا نقشې
ځایه ۀ ي د خواجه پرواز د کوتل له الرې د ننوتلو الره راغلې ده او له همدغـد شیوې دښتـنې لوړې ته له ختیځ لور

ې پراخې سیمې او د هغه د شاو خوا گاونډیو سیمو منظر د سړي سترگو ته راځي. د شیوې بنسټیزه یا اساسي د د
واټن لري او د  مایله ۲۰یا  ۱۵خواجه بُزکش لړۍ ده چې لږ څه د شمال په ختیځ لوري کې ده او ۀ غرنۍ لړۍ د کو

 ده.ۀ د ننگه پربت په شان په واورو پوښلې یوه درې څوکې غرنۍ څوکه لري، خو چنداني لویه نـ شـمـېـرک
وی د دیا ډبرینې ذروې دي او  ه لـېـرې د شمال لویدیځ او شمال لور ته د رواز لوړې او هسکې ډ برینې څوکېلته

تر وروستۍ لمنې ۀ په سپین او تور کې د هغـ لړۍ ښکاري چې ـي د سیمې واورینېئورهاخوا له ډېـر لـېـرې د آال
پورې پر ټولو باندې په خپل لوړ پرتم والړې دي. د چترال په کرښه کې د اشکاشم او سد ایستراغ سترې دنگې 

ډېرې ډبرینې  واڅوکې هم په خپلې ښکال د سړي سترگې تخنوي. په نـېـږدې چم گاونډ کې ټولې غرنۍ څوکې لږ 
همدغو لوړو قطعاتو دنگ پامیر  چېبوټې او همواره چمنونو ته ورته ځمکه لري ۀ ـې شنـئرې ې او دَ دي خو لمن

 جوړ کړی دی. 
کښته کـېـدلو وروسته او د ختیځ د لور  له گردچاپیرو په بوټو ډکو ډډو دخواجه خورد ته  ،د خواجه پرواز له کوتله

ۀ« د غټو ښکرو لرونکي وحشي پسـ»نخجـیـپَر یا ۀ یند له کوسۀ نامـۀ په همدغـدوام د دوآِب شیوه دره راځي. ۀ پـ
 ـې ډېـر پیاوړی کـېـږي.ئهم ژورېـږي او بهیر ۀ ځایه چې سړک ورڅخه اوړي اوبـۀ څخه سرچینه اخلي او له هغـ

گاونډۍ غرنۍ څوکې په بوټو ډکې دي او منظر د سیمې لکه د پامیر په شان دی. په دې سیمې او په وړوکي شیوې 
ې سیمې د پخوانۍ سمسورتیا ثبوت دی چې اوس په د دکې یو شمـېـر په کنډوالو وران ویجاړ کلي دي چې  دواړو

میرزا شاه او د پخوانۍ پالزمینې پاتې شونې څو مایله کښته پرتې ۀ بشپړ غمجن فلک وهلي حالت اوښتي دي. د قلعـ
 دي. 

ي کې له کندز، خان آباد، بغالن، فیض آباد او جرم سته. په دوبۀ هغه په وگړو ډکه شیوه اوس تشه ده څوک په کې نـ
رمې راوړل کـېـږي او دلته تر سپتمبر پورې پاتې کـېـږي، دا په بدخشان کې تر ټولو لوی  ـېئلو ـېئڅخه لو

همدا شان دوی د آسونو او اوښانو لوی  یادوي.ۀ په نامـ« 1بایس»دغه ځای د  انغو رمو څښتند دڅړځای دی. 
هم ساتي چې په دوبي کې خلک ورڅخه د ترانسپورت په موخه کار اخلي خو په دې ټولې سیمې کې چې  شـمـېـر

ۀ مایله دی د دایمي استوگنې یو ځای هم نـ ۴۰مایله او له لویدیځه تر ختیځه  ۵۰شماله تر سویله  لهـې ئلوی والی 
و لپاره ډېـر اوســېــده سوې ځکه دلته د ول متروکډې پوهـېـدل گران دي چې دا سیمه ولې په داسې بشپړ د دته. س

 ـې د کرهڼې وړ دي، دا ځایئې ځای درې په پراخ ډول دي او ټولې د ددی، ۀ ـې ښـئښایسته ځایونه سته. اقلیم 
ۀ ـم لپاره ژوند وکړي؛ خو دا په دښتو اوښتې شاړې بیدیاوې له خپلو زړئدی چې خلک باید په کې د دا داسې ځای

 په هجرت کې دي. ې سیمې د پخوانیو استوگنو نسلونه اوس د دلې تشې دي او راښکونو درو سره ټو
: له بدخشانه تر شغنانه د غرزبین د مستقیمې الرې ۷۱ -( ۱۶ – ۲۳، )۳۷ –( ۲۱ – ۲۵): قوِل شیوه :  شیوه کول

د ابعادو په هکله بیالبیل او ۀ ـې په خپلو نقشو او څو تنو سیاحانو د هغـئپه اوږدو کې یو جهیل دی چې روسانو 
ً ټیټې دښتې پرمخ ۀ متناقض معلومات ورکړي دي. دا د پامیر جهیل نـ دی یعنی د اوبو یوه سطحه ده چې د نسبتا

ۀ دي، خو د یو غرني ډنډ په شان داسې ناست دی لکه چې د غونډیو پر سرونو وي او په سختۍ سره د یوراټولې 
 ـې په خپلو غاړو کې همواره ځمکه لرلې وي. ئیارډ په لوی والي 
ً ئفیټه دی او ارتوالی  ۱۰۰۰۰د جهیل لوړوالی   مایله په سور یا عرض کې دی.  ۵مایله په اوږدوالي او  ۷ ـې تقریبا

پینځه مایله او  د کارغي د الوت په اندازه جهیل د ختیځ د غاړې واټن د پنجې تر نـېـږدې ترینه ټکي پورې ښایيد 
فیټه دی. دا جهیل درې سیندونه ډوکي او په  ۳۴۰۰ـې توپیر ئ، سطحه کې تقریباً د مایل درې په څلورمه برخه وي

 ېـږي. سیند کې یو َمفــَـر لري چې د َدرَمُرخ د درې پرلور بهـ
کیڼې غاړې  دسیند نوم دی چې په درواز کې د اکسوس د سیند ۀ : دا د یو ۷۱ – ۱۶،  ۳۷ – ۵۹:  دریای شیوه

ـې د شیوې له لوړې ئبرخې کې ډوبـېـږي. دا سیند د بدخشان له سیمې سرچینه اخلي خو د اوبو د بهیر خوځښت 
له ُخمب پورته ور گډ سي. دا باید یو نسبتاً لوی سیند وي ځکه دی. کـېـدای سي دا سیند اکسوس ته ۀ سیمې څخه سم روښانه نــ

له ځان سره راوړي او له ختیځ لوري باید سل مایله اوږد ۀ سیمې څخه د ویلې شوې واورې ډېـرې اوبـ ـېئدا سیند له یوې لو

                                                           
1 - Bais 
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خولې څخه سل مایله لیرې ویل له  ۀې سیند له سره اوړي یعنې د هغـد دټکي کې چې د شغنان سړک ۀ والی ولري. په هغـ
 ـې پینځوس گامه دی.ئاو پراخوالی کـېـږي د سیند د اوبو ژور والی د انسان تر مال پورې 

 ۶۹ – ۳۷،  ۳۵ – ۲: وگورئ: شا باه:  شاه باه 

 ۶۸ – ۳۱،  ۳۵ - ۴۶:وگورئ : شولوکتو :  شولوکتو 

  ۷۳ –  ۳۵،  ۳۷ – ۰۰: وگورئ : شــَـور : شور 
 ۱۸سویل ختیځ په  –سویل  : په کندز کې د یوې درې نوم دی چې د کندز د ۶۹ – ۰۰،  ۳۳ – ۳۶:  شور آب

ې ډېـرفیټه یو څه  ۳۰۰مایلۍ کې موقعیت لري. دا په سبزو او بوټو پوښل سوې غونډۍ دي چې په لوړوالي کې له 
ې مالگینې دي ډېـرـې ۀ ئند اوبـد وزبیکو کــېـږدۍ والړې دي. د سیـې په هر گوټ کې ئلوړې دي او په لمنو کې 

 ـې د آشک له غرونو راځي. ۀ ئاو اوبـ
یو بل ځای د تالقانو د ۀ نامـۀ . د شور آب پـ۶۹ – ۷،  ۳۶ – ۲۸ـې د شورآبِ ِرباط کلی دی : ئپه چم گاونډ کې 

 ۶۹ – ۲۰، ۳۶ – ۲۱مایلۍ کې دی:  ۴سویل په 
کورونه  ۴۰۰ځای نوم دی، د کاغي هزاره گانو ۀ د غوري په ولسوالۍ کې د یو : ۶۸ – ۲۳،  ۳۵ – ۴۸:  شورآب

 په کې استوگن دي. 

 ۷۰ – ۳۶،  ۳۷ – ۴: وگورئ : شور آَوک :  شورابک 

 ۶۹ - ۰۰،  ۳۶ – ۳۳او  ۶۸ – ۲۳،  ۳۵ – ۴۸ : وگورئ : شور آب :شور او 
: دا د پنځوسو کورونو یو کلی دی چې د کوکچې د سیند پر ښۍ غاړه له فیض  ۷۰ – ۳۶،  ۳۷ – ۴:  شور آَوک
 مایل د ثلث په اندازې لیرې دی. ۀ آباده د یو
په تقریباً بله « سوراخ»فیټه : په کیله گي کې د سنِگ سوالخ  ۴۰۲۷:لوړوالی :  ۶۸ – ۴۲، ۳۵ – ۴۵ : شور چاه

ي. دا کوتل د شور چاه د ځالرې په غرونو کې د لویدیځ خوا ته  ټیټ کوتل لهۀ خوا یا مخالفې خوا کې یو سړک د یو
. دا سړک د کوتل شمال ته د امُرتک له سړک سره یو ځای کـېـږي. ویل کېـږي چې دا د یادېږيۀ کوتل په نامـ

 مایلۍ کې دی.  ۱۸زغملو الره ده. دا کوتل د پلخمري د سویل په 
ل نوم کوتۀ مایلۍ کې د یو ۱۳کیان د شمال په ۀ فیټه. د دهانـ ۴۰۲۷: لوړوالی :  ۶۸ – ۳۱، ۳۵ – ۴۶:  شولوکتو

په غوري کې تر  اودی چې یو سړک ورڅخه تـېـرېـږي دا سړک د سرخاب په درې کې د دمې نیولو له ځایه پیل 
 . رسـېـږيشیر پورې ۀ چشمـ

د واټن  ده؛ورکړل شوېالندې ندل کـېـږي. کوتل ته د ورختلو شرحه پـېـژهم ۀ دا د اومــَـکــَـي د کوتل په نامـ
 :  يد يپیل شوۀ له دهانـ لشـمـېـر

فیټو پورې سور لري،  ۱۵تر  ۱۲یارډو په اوږدوالی پیل کـېـږي. سړک له  ۱۵۰ایي د چړ ۴ په ۱کوتل ته ختل له 
یارډو په  ۱۰۰نرم دی او د غرونو ډډې په آسانۍ اجازه ورکوي چې سړک په پیچومو کې واوړي. ورپسې د 

معدني خاورې له منځه  کیندل شوې ایي پورې دچړکې  ۲ په ۱فیټو په ژوروالي له  ۱۰۰ي سړک د اوږدوال
یارډو  ۱۲۰حالت کې دی. ورپسې د ۀ یارډو په اوږد والي سړک هموار دی؛ دلته سړک په ښـ ۱۳۰تـېـرېـږي. بیا د 

دی  ۀـتـېـږېـږي؛ دلته هم سړک ښمعدني یا د رس د خاورې له منځه کیندل شوې بیا د  چړایي کې ۶ په ۱لپاره له 
 کې ۲۰ په ۱چې له  لوړېـږيایي چړیارډو په اوږدوالي بیا  ۲۰۰او د توپخانې د توپونو لپاره مناسب دی. ورپسې د 

فیټو  ۲۰تر  ۱۰ایي لوړېـږي او له چړ کې ۵ په ۱له  فیټو لپاره ۱۲۰بیا د  فیټه سور لري. ۳ده : دلته دا سړک 
فیټه نور سور هم  ۲دا ځای که د توپونو لپاره مناسب سي نو باید  ې خاورې اوړي :پورې له معدني کیندل شو
 ۱۰۰پورې ده، بیا د  ۸تر  ۱ایي له چړیارډو لپاره خالصـېـږي او  ۳۴۰د ډډو مخه د ۀ ومومی. په دې پسې د غر

 په ۱ایي له چړپه ډډې کې ۀ یارډو په اوږدوالي د غر ۱۰۰یارډو لپاره تللې الره باید سوروره او همواره سي. بیا د 
له دې ډډې څخه هاغې بلې غاړې ته اوړي  ېڅوکه را رسـېـږي او سړک د څوک هلوړۀ کـېـږي : دلته د غر کې ۸

فیټو پورې پلن دی چې د توپونو لپاره مناسب دی،  ۲۰تر  ۱۶او له  یارډو لپاره سړک نسبتاً هموار دی ۶۰۰او د 
د ډډې ۀ یارډو په اوږدوالي ځایونه هموارولو ته اړتیا لري. د غر ۳۰کې د په یوې استثناء چې په دوه وو ځایونو 

یارډو لپاره سړک مار پیچه بڼه  ۱۰۰یارډو پورې ستوغ دي. بیا د  ۴۰۰ښۍ خوا کې ځوړ ځایونه د درې تر پایه تر 
رې ارتوالی ځای کې د چونې یوه ډبره راوتلې ده او د الۀ ـې په بد حالت کې ده، ځکه دغـئیارډه  ۲۰اخلي چې 

یارډو لپاره سړک نسبتاً هموار  ۳۵۰: دا ډبره سورنگ الوځولو ته اړتیا لري. بیا نو د  تنگوي او درې فیټه کـېـږي
 فیټو سور لري.  ۲۰تر  ۱۵دی او له 

فیټه پلن دی اوړي. دا کنډو په چټکۍ سره په کیڼه غاړه کې په یوه  ۲۰تنگ کنډو څخه چې ۀ دلته بیا سړک له یو
لوړېـږي او په ډېرېو ځایونو کې  کې ۷ په ۱یارډو په واټن چړایي له  ۴۰۰تنگه دره کې ورک کـېـږي. ورپسې د 

ـې څلور ئه دغو ځایونو کې ښایي پلنوالی به فیټه پلن دی، خو په درېو ځایونو کې سړک پریک شوی دی او پ ۱۵
دا ځای  چېلوړېـږي او کنډو کپر مات مات دی  چړایي کې ۶ په ۱یارډو په اوږوالي سړک له  ۲۵۰فیټه وو. بیا د 

یارډو په  ۳۵۰او ډېـر ځای لري. بیا د  ۀـیارډو په اوږدو سړک ښ ۵۰بشپړ بیا جوړښت ته اړتیا لري. ورپسې بیا د 
لوړېـږي او ډېر کنډو کپر مات مات دی او بیا جوړښت ته اړتیا لري. بیا  چړایي کې ۶ په ۱بیا له  اوږدوالي سړک
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ختلو  په هڅوکي تۀ د غر چړایي کې ۵ پهیارډو په اوږدو له  ۱۷۵یارډو لپاره هموار او مناسب دی. بیا د  ۲۰۰د 
 رسـېـږي.  ور

و او د مایل پینځم په اتمه برخه وروسته رسـېـږي او مایل ۹فیټه لوړه( له  ۴۰۲۷د کوتل د چړایي لوړه څوکه ) 
شیوه سوی ته شولوکتو ۀ لوړې سیمې باندې راڅرگندېـږي چې سویل لور ته در متموجېسړک د یوې له بوټو ډکې، 

ـې آسانه ده. وروسته ئمایل یو پر اتمه برخه ۀ کښته تللی چې لس مایله او د یو ېدی. دا سړک پر همدغې لوړې باند
خو له غوچوړي ختل  کـېـږيحالت کې پاتې ۀ غوچوړي شیلې ته کوزېـږي او په ښـ ۀد یوپر دې لوړه باندې له دې 

ۀ یارډو په اوږدو تر هغـ ۵۰ده کار ته اړتیا لري باید د  کې ۷ په ۱ـې له ئیارده واټن کـېـږي او سختي  ۱۰۰چې 
 ځایه چې کنډو او خوړ خوره راځي پلن سي. 
یارډو په اوږدوالي یوه اوترایي راځي چې په دره  ۷۰د  کې ۴ په ۱د لسو مایلو او د مایل د ثلث په واټن کې له 

دی یوازینی ستونزه په کې ځوړی یا شیوه والی د  ۀـې اوترایي سړک پلن او ښد دشولوکتو باندې ور شیوه کـېـږي. 
دې دره کې دوه غارونه یا سوري دي او  ارتوالی لري. یارده ۸۰د درې بستر په جغلو ډک دی او تقریباً  سړک دی.

یارډه کښته همداسې یو بل سوری هم  ۱۰۰فیټو کې دی. له درې  ۲په  ۶په  ۴ـې د اوبو چینه ده، هر غار ۀ ئهر یو
ـې شمـېـرالی سو. اوسمهال )چې د سپتمبر میاشت ده( او فصل وچ دی د اوبو شتون نعمت ئسته چې دریم سوری 

لري. د شولوکتو د اوبو ۀ انچه اوبـ ۱۲دي او هر سوی په منځني ډول ۀ چندانې ډېرې نـۀ سوري اوبـ دی خو د هر
مایله او د مایل په ثلث واټن لري د  ۱۳راځي او د زیارِت کټه غاو د اوبو چینې چې  ۀـچینو ته سیمه ییز شپان

 سته.ۀ نـۀ تر دغو ځایونو پورې نورې اوبـکیان تر منځ یوازینۍ د اوبو ځایونه دي چې بیا ۀ رې او دهانـد دغوري 
 شولوکتو په شمال ختیځ کې ډوبـېـږي او ظاهراً داسې ښکاري چې د غوري له درې سره دې یو ځای سي. ۀ در

د اوبو له همدغو چینو څخه سړک د شولوکتو درې ته اوړي. دا دره د مایل له ربعې د مایل د درې په اتمې برخې 
ـې ئـې د پــِستو په ونو پوښلي او په دواړو ډډو کې ئمواره الره په کې تللې چې ټولې ډډې پلنه ده او یوه پراخه ه

حالت کې دی. په دولسو مایلو او د مایل په ربعه ۀ مایلو پورې په ښـ ۱۴ـې د رس ده، سړک تر ئویالې دي. خاوره 
 واټن کې مخې ته مو د څو هتکارو په پراخوالي کرهنیزې للمي ځمکې راځي. 

یادېـږي او د هغه تر څنگ تنگه دره ۀ ډډې زیارت د گټه غاو په نامـ دثلث د مایل په واټن کې د سړک ۀ او یو ۱۳د 
ۀ کټه غاو په نامـۀ ـې د اوبو یوه ښه چینه ده چې د چشمـئیا ناوه چې په ښي الس کې راځي څوسوه یارډه له پاسه 

ۀ فوټ ده. اوبـ ۱ـې ئفیټو کې او ژور والی  ۶په  ۱۰ـې ئ ـې ډکه کړی چې لوی والیئیادېـږي او یوه وړوکې کاسه 
او د گوټو په  ۀــې د پښو یوه ستوغه الره مخ پر غرونو تللې ده، او دا الره شپانئکیڼ لور ته ـې ډېـرې ښې دي. ئ

تو پورته د شولوک هفیټه دی. له کټه غاو ۴۵۷۰ـې کاروي. د زیارت لوړوالی ئونکي اوســېــدشمار خوار کوچیاني 
یارډه  ۵۰رې ارتوالی یوازې د دشډله او ډبرینه گرځي؛ په څوارلسم مایل کې  هدره په منقبضیدلو پیل کوي او ډېـر

کـېـږي، او سړک کوچنی کـېـږي او یوازې په سختۍ سره اوښ په کې هغه هم د خوړ له منځه تـېـرېـدالی سي. خو 
 د اوبو بهیر نرم او په شگو کې دی. 

او د مایل  ۱۵فیټو ته منقبض کـېـږي او په  ۳۰ن کې د درې بستر ټبرخه وا ۸پر  ۷و د مایل د په څوارلس مایلو ا
 فیټه کـېـږي.  ۱۵په ثلث واټن کې یوازې 

 فیټه دی.  ۵۱۶۰کوتل پیل کـېـږي. په پښو باندې د ختلو لوړوالی  ژ( –)سنجدک  په پینځلس نیم مایل کې د سنجتک
 ه گانو د دای میرک د څانگې کورنۍ ژوند کوي. د شولوکتو دره کې د شیخ علي هزار

 ۶۸ – ۵۰،  ۳۶ – ۹:  شیخ جالل: وگورئ :  شتر
کورنیو یو وړوکی قشالق دی چې د سرخاب  ۳۰: دا د نیک پای هزاره گانو د  ۶۸ – ۲۰،  ۳۵ – ۳۱:  شترجنگل

ټکي کې واقع دی چې یو ناڅاپه کوږوالی مومي. دلته د معمول خالف کرهڼه ده ۀ د سیند پر ښۍ غاړه باندې په هغـ
او همدلته د لښکر د کمپ وهلو لپاره  ډېر ځای لري او د سیند له کوږوالی سره په سطح کې ده ههکټاره(. در ۱۰۰)

څړ ځایونه لري. له دې ځایه د اړتیا وړ توکي له ۀ یوه ښه دښته سته. سون توکي پریمانه دي. د اوښانو لپاره ښـ
 لري.ۀ واښـۀ سته. ښـۀ پسونو پرته بل څه نـ

ویو یا نیونو سره یو ځای یو دي چې له بوټو او درپه قطارونو پوښلي ونو د تر قشالق الندې د سیند غاړې د کولیاړ 
 ځنگل جوړوي. 

ي. د مایل د ربعې په واټن چې شترجنگل له ږد شتر جنگل له پاسه د بامیانو سړک د سیند په کیڼه غاړه کې تـېـرېـ
یارډه اوږده ده او یو په اتو او یو په پینځو کې ده. دلته د اوښ د تگ  ۳۰۰ ـېئټیټ کوتل څخه تـېـرېـږي. چړایي 

الره هم سته خو په څنډو کې باید نوره هم ارته شي. د غرونو د ډډو خاره په آسانه کیندل کیدونکې د رس لپاره ښه 
پر سړک د تللو الره په آسانۍ سره اوښتالی سي تر څو پیچومي لږ کړي. دا کوتل د  خاوره یا نرمه توره ډبره ده او

تنگي څخه اوړي او که دلته څو توپکوال له پاسه سړک لپاره یوازینۍ موجوده الره ده ځکه چې سیند په ډبرو بند 
لوی لښکري ځواک مخه نیوالی سي. دا کوتل د بدخشان د سمنگانو او د غوري د ولسوالیو تر ۀ ودریږي نو د یو

 مایله لیری دی.  ۱۶بیلتون نښه ده. دا کوتل له گرداب څخه پولې د منځ د 
 : وگورئ : راغ سیاه بید
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کلي نوم دی چې د گرهي هزاره گانو ۀ : دا د خنجانو په درې کې د یو ۶۸ – ۵۸.  ۳۵ – ۳۶:  سیاه چوِب مزار
 دي. دا کلی د چارمغزار په سویل کې دی.  ېکورنۍ په کې استوگن ۶۰

ښې خوا له له رې د دتنگې درې یا منځغري نوم دی چې د نهرین ۀ : دا د یو ۶۸ – ۵۴،  ۳۵ – ۴۷:  سیاه دره
 ۸له جبرداغه یوه الره ورته راغلې ده او ویل کـېـږي درې نیم مایله کښته یو ځای کـېـږي. سره  خواجه هجران

رې څخه دوه مایله او د مایل د ربعې په ه بده الره ده چې د کوپک له کوتله چې له دَ ډېـرمایله ورڅخه لـېـرې ده. دا 
 یادېـږي. ۀ سیاه دره په نامــۀ منځغري ته په گاونډ کې یو غر دی چې د کوواټن لیرې دی تـېـرېـږي. 

 کورونو له ډېر وړوکی کلی دی.  ۶: د اشکاشم د کوتل په شمال ختیځې ډډې کې د ۷۱ – ۳۱، ۳۶ – ۴۲ :سیک نال

 ۷۰ - ۵۰،  ۳۶ – ۳۹ :: وگورئ: سناسینه 
فیټه. د غوري او سرخاب تر منځ د تللي سړک په اوږدو کې د  ۵۹۷۲: . لوړوالی ۶۸ – ۵۵،  ۳۵ – ۵۱:سنجتک 

سیاه درې شمال ته واقع دی. د کوتل پر چړایي باندې د شمال له لورې ختل د مایل یو ۀ کوتل نوم دی چې د کوۀ یو
نرم او  تهپورۀ ده. له هغـ کې ۴ په ۱او له  ۵ په ۱ه ستوغه الره ده، د چړایي درجه له ډېـرپه څلورمه واټن دی او 

ې المل کـېـږي چې که یوه پوځي د دفیټه سور لري خو د چړایي اوږدوالی او ستوغوالی  ۱۰ښه سړک راځي چې 
 ستیغ لوړ غرني ډېـرۀ قطعه ورباندې وخیږي ناشوني ده او د بار وړونکو اوښانو لپاره سخته ده. دا سړک د یو

د ډډې نیمایي پورتنۍ برخه د ډډې د ستوغوالي د کمولو لپاره چا ته اجازه ورکوي چې ۀ ؛ د غرڅنگ ته ورخـېـږي
ورکوي مگر دا چې څو څو ځله څوک په ۀ مارپیچ وروخـېـږي خو په نیمایی کښتنۍ برخه کې بل ډول اجازه نـ

 رسـېـږئ. دویمې پورتنۍ نیمایۍ برخې ته وۀ متواتر ډول در درې دیخوا او هاخوا واوړي څو د غر
د اساسي چړایي پورتنۍ برخې ته د تللو د الرې واټن نیم مایل دی، خو دا ورغلې الره کرار کراره په نرمښت 

 چې ورورسـېـږئ.  لوړېـږي او د کوتل حقیقي څوکې ته باید یو مایل الره نوره هم ووهل سي
ـې الره لري چې نورو لوړو ډډو ته دې څوک ئد کوتل د څوکې لویدیځ ډډه ستوغه لوړېـږي خو شیوه ځایونه 

وخـېـږي خو په ختیځ کې کوتل پر یوې کنډو کپرې یا ماتې لوړې سطحې باندې سپور دی او داسې ښکاري چې له 
 دیخوا د بلې ښې الرې پرانیستلو لپاره آسانه ځای لري. 

ځایه اور ټوله ډډه له منځه وړای سي ۀ ځای کې ده، له همدغـۀ د دفاعي موقعیت لپاره په ښـ هڅوک د چړایي پورتنۍ
 فیټه دی.  ۸۱۰ـې تر اور الندې راتالی سي. لوړوالی له بیخه ئهمدا شان اساسي دره او ډډې 

و وړوکو آسونو لپاره کې دي او دا الره یوازې د کچرو اۀ مایل په اوږدوالـ ۱الرې  کـېـدلواوترایي یا د کښته 
د کمیسیون اوښان له همدې کولته واوښتل خو سره له « ژ –سرحدي تحدید »خو بیا هم ورته سخته ده. د  مناسبه ده؛

 کې مرسته وکړه بیا هم کښته کـېـدل ورسته سخت ول.  سمولود الرې  کارگرانودې چې 

 وگورئ : سیاه سیاه : 
انجمن د سیند پرغاړه د منجانو له سیند سره د  د کورونو یو کلی دی چې ۵۰:دا د  ۷۰ – ۴۱،  ۳۶ – ۰۱:  سکرزر

 یو ځای کـېـدنې ټکي ته نـېـږدې واقع دی. 
حق العبور اخیستل کـېـږي. د سیند پر کیڼې غاړې باندې د  کۍۀ په خولـۀ د پلـد منجان د سیند بر بلې غاړې باندې 

فیض آباد له  –ان تر السه کـېـدای سي. د انجمن له الرې د کابل پولیسو یوه تهاڼه ده. دلته هر ډول د اړتیا وړ شی
د لپاره ډېـر ېــږلــسړکه همدلته د پریان او پنجشیر څانگې ځانونه بیلوي. دا سړک له بدخشانه تر کابله د غالتو د 

 کاَرول کـېـږي. له سکرز څخه تر کابله د اوښانو په گډون د باروړونکو څارویو لپاره د شپږو ورځو سفر دی. 
 ۷۴ - ۱۴،  ۳۶ – ۵۳لږ وړاندې د ختیځ لور ته ده.  کالیوه ۀ د سکـَـرسَر په نامـ

 ۷۰ – ۴۱،  ۳۶ – ۰۱: وگورئ : سکزر:  سکازر 

 ۷۱ – ۳۱،  ۳۶ – ۴۲ :وگورئ: سکینل : سِکمـَل 
خواجه  تر: دا د یوې َدرې نوم دی چې د نهرین پر َدرې باندې ورکوز شوې او  ۶۹ -۴ -،  ۳۶ – ۳:  ُسنالب

کلی دی  «گورديۀ دِ »نیم مایل پورته د  نـېـږدېهجران الندې د نهرین په درې کې ځان راڅرگندوي. له دې درې 
رې په پورتنۍ برخې کې الره د اوښانو لپاره د تـېـرېـدلو وړ ده. د دکورونه لري. په دې کلي پورې اړوند  ۴۰چې 

له گوردي څخه دوه الرې تللې دي. د کیڼ الس الره جبرداغ ته د شرشر د کوتل له الرې تللې ده. دا الره ډېره ښه 
وکو آسونو ـې خوست ته تللې دی او دا الره د وړئالره ده او ویل کـېـږي چې اوښان ورباندې تللی سي. بله الرې 

 ۶۹ – ۱۶،  ۳۶ – ۴مایلۍ کې دی :  ۱۲د سنالب کلی د نهرین د ختیځ په لپاره عملي ده. 
 ۷۰ –( ۳۰ – ۴۵، ) ۳۶ –( ۴۵ – ۵۹) وگورئ : اسپین گاو : سپین گاو : : سپین گاو 

 مغول لویدیځ او د سپین گاو د سیند ختیځ ته یو غر دی.  - دا د علي : ۷۰ – ۴۰،  ۳۶ – ۵۶ : سپین گاو

 دا د جرم د سویل په شپږمایلۍ کې یو کلی دی.  ۷۰ – ۵۲،  ۳۶ – ۴۴: شاشان : : وگورئ ُسـچ: 

 : رې او د پنج د سیندونو د یو ځای کـېـدنې په د د: د سوُدج  ۷۱ – ۳۲،  ۳۷ – ۴۲وگورئ : شاُدج :  سوُدج
 کلي نوم دی. ۀ ټکي کې د یو

 ۶۹ – ۱۲،  ۳۵ – ۵۴: وگورئ : یخ پج :  سوجن  
 بیانور 
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