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 د افغانستان سیاسي تأریخي ژورنال یا گزیتر

 

د تاـشررغان او د مزارـشری  تر   الرېفیټه. دا د کابل او مزار ـشری  پر   ۱۷۰۰  :لوړوالی  :۶۷ – ۲۰.   ۳۶ –  ۴۶ :ابدو

. مایلۍ کې واقع دی  ۱۵دا کوتل د مزارشری  د ختیځ په  منځ په همدغـۀ نامـۀ د یوۀ خط الرأس له پاسه یو ټیټ کوتل دی. 

راټولیدو کانال ئـــې د د دلته یوه دښته ده چې د یوۀ مایل په اندازې ارتوالی او لویدیځ لور ته یو نرم لوړوالی لري. د اوبو  

 ښې لویې نالې په اندازې دی چې اوښتل ورڅخه له کومې ستونزې پرته کیدای سي.    نسبتا  

نرمې شیوه ډډې   او  مایلۍ کې د خط الرأس بیخ رسیږي چې د نرمې خاورې نسبتا  آسانه ۶  ۳/۴د له لوري په  د نائـــــا آبا

سـر ته رسـیږئ. د کوتل له   مایلو کې تاسـو د کوتل  ۷لري. ختل ورباندې ډیر آسـانه دي او الره ئــــــې ه  ډیره ښـه ده  په 

ــا آباد  ۱۲۰ـسره لوړوالی بیخه د کوتل تر  ته له خښتو  فیټه لوړ دی. د الرې ـښۍ خوا   ۴۷۰له لوري    فیټه دی  خو د نائـــ

جوړ یو برج دی چې د راختلو پر الرې باندې مســلط والړ دی، دا برج لرغونی نـــــــۀ دی خو له ډیرو زړو موادو څخه  

جوړ سـوی دی. دا برج له ختیځ لوري د پام وړ یوه نښـه ده چې له لیرې له ورایه ښـکاري خو له لویدیځ لوري سـ  نــــــۀ 

]د هیندارې او د لمر د  1اري. خو دا ه  ممکنه ښکاري چې ورڅخه ه  تر مزار او ه  تر تاشررغان پورې هیلوگرافيښک
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ــتگاه   ــتې د مخابرې دسـ ــر -روڼا په مرسـ سـ ــوس کې د ِپته ک  ــه وي ان په اکسـ ( تر ځایه پورې  2ژ[ وکړو او که هوا ښـ

 هیلوگرافي کوالی سو.  

ــۀ رسیږئ چې له برج څخه  ددغه خط الرأس سر پلن دی، دې ځای ت ــۀ واست   ۵۰۰یا    ۴۰۰ه تر هغو نــ یارډه وړاندې نــ

ــۀ سي. تاسو ته له لیرې څخه د مزار  ــۀ رسیږئ چې تاسو ته په لویدیځ لور کې دښته په سترگو درن تیر سوي او تر هغو ن

رې سوې شنې گنبدۍ او شری  تیارۀ زرغونه ستره کتله په سترگو درځي او له همدې ځایه به ستاسو سترگو ته کاشي کا

 د مصلی مینارات چې له لیرې څخه په ټولو کې متمایزه دي درښکاره سي.

ــې له ورایه ښکاري. په دې  کې  کیڼ لور ته غر لوړ دی او السرسی ورته ناشونی دی. د څو لویو راغونجو درو تنگي ئــ

ــې  څوکه ده. دا تنگی یوې نرۍ درې ته ځي چې همدلته یو لوی  آبدو په لویدیځ کې د مارمول د تنگي دتر ټولو نیږدې ئـــ

 کلی دی او دا کلی د میوو بڼونه او د میوو ونې لري. 

 ،د آبدو د کوتل په بیخ کې د »گور  مار« کلی دی. ښۍ خواته ئـــــې  داسې ښکاري چې له مزار شری  څخه ال ډیر نیږدې

 ترگو نـۀ راځي.  خو لږ وړاندې »کال مـحـمد« ده. دلته بل کوم کلی په س

ــیوه او تر یوې اندازې ډبرینه   ــبتا  ش ــته کیدلو یوه نرمه الره پیل کیږي چې په ات  مایل کې نس اوس نو له همدې ځایه د کښ

الر گرځي. دلته له غرونو څخه د اوبو د کښــــته کیدلو مخه شــــمال لویدیځ ته ده  او د الرې کیڼ لور ته څو اوږدې نرۍ 

غلي. دا خط الرأس ښۍ خوا ته ددښتې لور ته په آسانۍ سره ډوبیږي. دا ځمکه د دفاع لپاره  درې دي چې په همدغـۀ لور ځ

ــې الره له یوې ناوې ــۀ ښکاري. د کښته کیدلو ډبرینه برخه لنهه ده  او په بیخ کې ئ اوړي. له دې   څخه  غوره او مساعده ن

ه کرار کرار پر دښــتې ورکوزیږي او تاســو دې وروســته د پورته ختلو یوه کوچنۍ او آســانه الره راځي او بیا همدا الر

مایلو مزل کې رسـیږي. دا الره له سـره تر پایه ډیره ښـه الره ده. یوازې ښـۍ خوا ته د شـیوه ډډې په  ۸  ۳/۴دښـتې ته په  

ــا   ۴۲۰د خط الرأس له لوړ ترین ټکي څخه سروط   بیخ کې یوه کوچنۍ کنهواله کال ده. فیټه دی. په دې سره دا دښته د نائ

 فیټه لوړه ده.    ۵۰باد په پرتلې  آ

د مزارـشری  ـسویل کې د کمو وهلو ځای    مایله ورهاخوا ۸درې مایله وړاندې تاـسو گور  مار ته رـسیږئ او له دې ځایه  

 ته رسیږي. ِمیتلند(

اه ده چې د جرد دد   :ِج( ۶۵ – ۵۲،   ۳۷ – ۲۲  :آبااالنن ا منررده ـڅ ر پ الرېقرقین د   –دا د تروو اوبو یوه یوگړۍ ـی

دل سـوې چې له پاسـه  ند ځمکې په کښـته کښـیناسـتلې سـکحې کې کی  مایله لیرې واقع ده. دا څاه ۸غاړه له جرد دد څخه  

ــې  . د ځمکې د کـښیناـستلې برخې یا کاـسې په اوږدو  هد ېپر ـشمال لویدیځ تلل  تیریږي، دا الره له ـسویل ختیهه مخ  الرهئـــ

 کې د څو څاه گانو کتار دی. ِاې. بي. سي.(

مایلۍ کې    ۱۷د »آب غالن« په نامــۀ کلی د خمیاب د سویل ختیځ په  دا ځای د »آب  غوران« په نامــۀ یادوي.    3لسویدی 

 . دی

 اَو باریک  :وگورئ  :آب باریک 
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مایله   ۶په اوږدو کې د آقچې له ښارگوټي    الرېالمالیق  –دا د آقچې په ولسوالۍ کې د آقچې    :۶۶ – ۵،  ۳۶ –  ۳۸  :عباس

 . اوسنۍ نرشې د قریـۀ عباس په نامـۀ کلی ښیيکورونه دي. ِاې. بي. سي.(    ۴۰یو کلی دی. دې کلي کې د تاجیکانو    لیرې

ه اوږدو کې واقع او د وزبیـکانو  :ِن(  ۶۶ – ۵، ۳۶ –  ۳۸ :عبااس اد ـپ دآـب ـــی ه آقچې کې یو کلی دی چې د نرر  ســ   ۴۵  دا ـپ

 کورونه په کې ودان دي. ِاې. بي. سي.( کیدای سي دا له پورتني نوم سره یو وي.

 دا یو کلی دی چې »اَو دان« ه  لیکل سوی دی او د »آد دریا« په اوږدو کې د جوزجان    :ِن(  ۶۶ –  ۷،  ۳۶ –  ۳  :آبدان

پل د سویل ختیځ په   مایلۍ کې واقع دی.    ۱۵د والیت د سر 

 باقلي  پر غاړه یوه څاه ده.    الرې ېله خل  څخه تر کندز پورې د تلل  :ِن(  ۶۸ –  ۱، ۳۶ –  ۴۲  :آبدان  ش 

 دا د عربو یوه څانگه ده چې د »بوین قره« په ولسوالۍ کې خپل څاروي پیایي.   :عبِد کریمي

  هزاره« گانودا د تجند په ولسوالۍ کې د غلی  درې په سر کې یو کلی دی. دې کلي کې د »دست     :۶۶، ــ ۳۵ــ   :عبدالگان

ـــــوَرځ« د ختیځ په کورنۍ میشتې دي. ِاې. بي.سي.(    ۲۴۰   ۴۰اوسنۍ نرشې د »عبدیگان« نوم بڼه ښیي. دا کلی د »نـــــَ

 .  ِن( کې واقع دی  ۶۶ –  ۴۲،  ۳۵ –  ۵۱مایلۍ کې دی. د بند  عبدیگان په نامـۀ یو غر د تجند په سویل لویدیځ په 

ــیـمه  اتدا د   :۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۴۶ :عباده اپیره ســ ال دی چې د بلخ گردـچ اـن ه منځ کې یو ـک ا نررونو ـپ الونو ـی اـن ــو ـک لســ

 خړوبوي. وگورئ هژده نرر. 

ل  ددې نرر له سـره د » ــۀ له سـره تیریږي دا پل د بلخ د شـمال ختیځ دیوال ته له رسـیدو    ند یوۀ لرگی الرهقلی «   /ک  پلــــ

 فیټه ژور وو. ِعکاء محـمد(  ۲  ۱/۲کې  فیټه پلن او په جوالی  ۱۵مخکې واقع دی، د اوبو نرر دلته  

دا د یوۀ زاړۀ رباط کنهوالې دي چې یوه لویه گنبدۍ لري او د اکسـوس پر کیڼې   :ِج(  ۶۵ –  ۴۹،   ۳۷ –  ۲۹ :عبده خان

 مایلۍ کې واقع دی. ِپیکاځ(  ۸غاړي د خمیاب د سویل ختیځ په 

ــتوگنې    ۳۰د خرم په عالقه دارۍ کې یو کلی دی. دلته د تاجیکانو   دا د ابیکو  :۶۸ –  ۱، ۳۵ –  ۵۵  :عبدالملک کورنۍ اسـ

 مایلۍ کې واقع دی.   ۲ش« د سویل لویدیځ په ادي. ِاې. بي. سي.( دا کلی د »حب

دا د اوبو د بریر او د ځایونو لپاره نوم دی، که ددغو ځایونو لپاره نوم په آب پیل ســي نو د آب په پای کې یو افــافت   :آبِ 

 یاتیږي چې د ورپسې نوم یا ددوی  نوم مشخصات ورباندې روښانه سي.  ورز

 

   ه  :ِن( ۶۷  – ۸، ۳۶  – ۲۵  :آبي خاانا ت  مزار ـپ ـن ا وې کې یو کلی دی چې د چـارک  ه تنگې درې ـی دورځ ـپ   دا د دتـن

 مایلۍ کې واقع دی.   ۵ولسوالۍ کې د تندورځ د ختیځ په 

 ــ    :آب قندوخ ــ  ۳۵ــ مایلۍ کې یو کوتل دی. اوسنۍ نرشې د »کوۀ آقدوغ« په   ۶۰سمنگانو د سویل لویدیځ په دا د   :۶۷، ــ

 ِن( کې واقع دی.   ۶۷ –  ۳۷، ۳۵ –  ۵۱بڼه ده او په    هنامـۀ یو غر ښیي چې د پورتنۍ نامـۀ بل

مزار  –( پر سـیند باندې یو پل دی چې د کابل  وسـمنگان مرال د  اوسد  د تاشـررغانِ دا   :  ۶۷ –  ۵۸، ۳۵ –  ۵۱  :آب کیلي

 ورباندې تیریږي.  الرهشری   

ــې  بل  له »روی« الندې ددې سیند له سره یو ځ خوا ته یوۀ  ختی  خپله مخه  الرهناهمواره ډبرین پل تیر سوی او ورپسې ئـــ

ــي ځای   ــي درې  ته اړوي، بیا د »چمبارځ« له کوتله اوړي او یو ځل بیا د پُل آپراخ گوگ یا منځ تشـ ــاسـ ب کیلي پر اسـ

ِکینې غاړې( ته رسیدل د پـــلـــۀ په ښي  ئـــې  ورننوځي. دلته د سیند له سره یو بل ډبرین پل تیر سوی دی. بلې غاړې ته
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سـیالبي فصـله په اسـتءناء له سـینده   یوې تنگې الرې کیدای سـي. خو د پسـرلي له لهکې تر یوۀ گټ الندې    یا زاویې گوې

 ه دي. ِمیتلند(ډیر آسانپورې غاړې اوښتل  

د میتلند له تگ څخه وروسته    نوموړی  -ز کال کې د پـسرلي په موـس  کې پر دې الرې باندې تللی دی۱۸۸۶په   4باخگریـس

سـیالبونو ټول پلونه له ځان سـره وړي دي، دغو سـیالبونو غیر ملمول لوړوالی    راپور ورکوي چې گریسـباخ –تللی دی  

 دې وخته بیرته رغیدلي وي خو ممکن دا پلونه د لرگیو پلونه وي.   درلود. شک نـۀ سته چې دا پلونه به تر

 د سړځ په اوږدو  5دا د اندخوی په شمال لویدیځ کې یو کلی دی چې د »قرقین  :ِن(  ۶۶ –  ۲،  ۳۷ – ۲  :آب کااُالااُالک »

 مایلۍ کې دی.   ۳« د شمال په  6کې واقع دی. دا کلی د »چارشنغو

 سرید  :مایلۍ کې یو سیند دی. وگورئ  ۵۰دا د شبرغان د سویل ختیځ په    :ِن(  ۶۵ –  ۴۸، ۳۶ –  ۳۶  :آب سیاه 

 پل په ولسوالۍ کې ژوند کوي.دا د وزبیکانو یوه څانگه ده چې د سر   :اچه میلي  :اچ  ملي

 « یوه څانگه ده وگورئ قبچاد7د »سره قبچاقانودا   :اچه میلي  :اچ  ملي

 مایلۍ کې د یوۀ کلي کنهوالې دي.  ۸دا د آقچې د سویل ختیځ په   :ِج(  ۶۶ –  ۱۴،  ۳۶ – ۵۱  :آدم خور 

مایلۍ کې یو   ۱۴  ۳/۴دا د مزار شری  په ولسوالۍ کې د بلخ د شمال لویدیځ په   :ِن(  ۶۶ –  ۴۱، ۳۶ –  ۵۳ :آدین  مسجد

   کلی دی چې د نرر  شرشرځ په اوږدو کې واقع دی.

ز کال کې یوازې د ۱۸۸۶په  دلته دیخوا یو ځپل ســوی کلی دی چې یو وخت ډیر لوی ځای وو،  دا له اوږدو وختونو راپه  

کورنیو ژوند کاوۀ. دلته له خښـتو جوړ د عبد  خاني د کاروانسـرای پاتې شـونې او کنهوالي سـته او ویل   ۱۰۰وزبیکانو  

 رو باندې پسولل سوې وه.  سوي چې دا یو وخت ډیره ښایسته او لویه ودانۍ وه چې په میناکاري کاشیو ډب

په پخوا وختونو کې به له بلخ څخه د بخارا پر لور تلونکو کاروانونو دلته خپله لومړۍ دمه نیوله او بیا به د اسـالم او خان  

ل   د  به په زړه الراو  «یریق سـرد آبه»آباد له الرې تر  ــږي.   ک  ــ ــــ ــۀ کارول کــــ له الرې روان سـول دا الره اوس نــــ

 .  ښیيتنو پورې    ۷۷۵تر   ۵۶۴غان سرچینې ددې ځای د وگړو شمیر له ِاې.بي.سي.( اف

ــویل ختیځ په   :ِن(  ۶۶ –  ۳، ۳۶ –  ۴ :ادِرنگ ــارگوټي د ســ ــرپل د ښــ کې یو کلی دی. دې کلي کې د   مایلۍ  ۱۵دا د ســ

 کورونه ودان دي. ِاې. بي. سي.(  ۵۰تاجیکانو  

 اَو شار  :وگور  :افشار

دا د ایبکو ـشمال ختیځ ته یو اوږد او لوړ غر دی. ددې غرۀ نرې ـشیوه ډډې چې کـښته    :۶۸ – ۳،   ۳۶ –  ۱۸  :آفتاب روی

 مایلۍ پورې ځغلي. ِمیتلند(  ۲ځمکې ته الره ورکوي د همدې ځای تر 

ه آغه  »د میمنې د ســـیند د درې یوې برخې ته ورکړل ســـوي دي.  دا نوم    :ِن(  ۶۴ –  ۵۵، ۳۵ –  ۴۲  :آد دره  :ال  درهآ د 

 د »آد درې« په بڼه لیکي.  مکورونه دي. ِاې.بي.سي.( اوسنۍ نرشې دا نو  ۴۰(  8کې د ِشاه کامني وزبیکانو  «دره

 دری  ټوځ  :وگورئ :االز کنگ

 
4 - Griesbach 
5 - Karkin 
6 - Charshangho 
7 - Sara Kibchaks 

8 - Shah Kamani Uzbaks. 
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 11تر 5 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

ـــــ ۳۶ــــــ  :آالزاکین پورې   «چول»څخه تر    «جیلور»دا نوم هغـــې الرې ته ورکول سوی چې له لویدیځ لورې له    :۶۴،ـ 

 تللې ده. ِمیتلند(

 ره ده.  ئـیوه طا  9دا د ارسریانو  :آگي

 ایبکو په شمال کې یو کوچنی کلی دی.  ا دد  :۶۸ –  ۰  ،  ۳۶ –  ۷ :آهنگر

ـ  ۳۵ــ  :آهنگران د ِجمبوغه دای   کې واقع او  «ولیشان»د ولسوالي په    «درۀ صوف»کلیو یوه ډله ده چې د   ۳دا د   :۶۷،ـ 

ــۀ ځای سته، د اړتیا وړ   ۱۳۰« 10 گانو  میرداد هزاره کورنۍ په کې میشتې دي. دلته د پوځ د لښکر کوې د اچولو لپاره ښ

په کې ډیر لږ دي. ِامیر خان( »آهنگران  دای   توکي ورڅخه ترالسه کیدای سي او واښــۀ ه  پریمانه لري خو سون توکي

  ۲۲، ۳۵ –  ۵۷د شمال ختیځ په    «درۀ صوف»د منهغري په سویل کې واقع دی. بل کلی ئــې د   «درۀ صوف»میرداد« د 

 ِن( کې واقع دی.    ۶۷ –

پر غاړه    «نرر  چراربولک»دا د مزار شـــری  په ولســـوالۍ کې یو کلی دی چې د   :ِن(  ۶۶ –  ۳۸، ۳۶ –  ۵۴  :احمد آباد

مایله کیږي(.  ۱  :۱/۴مایلۍ کې واقع دی ِ چې د ســړځ له الرې    ۱۷  ۱/۴پروت دي. دا کلی دی د بلخ د شــمال لویدیځ په  

ــوې چې تر ددې کلي له منهه   ــیږي.    «چیلي»او   «فارود»له بلخ څخه راغلې الره تیره س پیکاځ ددې ځای په پورې رس

ــاوت موږ زړو    :هکله وایي »احمد آباد د عربانو یو کلی دی چې یو وخت یو ډیر لوی ځای وو، ددې ځای د لویوالي قضـ

گرد چاپیره دیوالونه او تاکـستانونه راتاو ول. الره د »جوی ها« یا   و  یو مرال ددې ځایکنهوالو ته په کتلو ـسره کوالی ـس

عرب   ۲۰۰و ناهموارو پلونه پرته نوره ښــــه ده. پیکاځ د احمد آباد د کلي د وگړو شــــمیر  »ویالو« پر ســــرونو له لرگین

مونهه ِجو( یا وربشـې دي  کلیوال   ۱۰۰مونهه »گندم« یا غن  او    ۱۰۰۰کورنۍ ورکوي او وایي چې ددوی کلنی حاصـل  

   (غوایان لري. دا کلی د اوبو یو ژرنده لري. ِپیکاځ  ۴۴اوښان او   ۱۰۰پسونه،    ۴۰۰ئـې 

ــ   :احمِد باال ــ  ۳۶ــ ــ دا د مزارشری  د چرارکنت په عالقه دارۍ کې په »درۀ جال« کې یو کوتل دی. ددې کوتل له   :۶۷، 

ــادیان   ــره د »ش ــادیانو څخه   –س مایله لیرې تیریږي. »جال درې« باندې پورته کیدل ډیر   ۷  ۳/۴مارمول« ټیټه الره له ش

د شورآب ظاهرأ  ښکاري چې دا  ئــې  له نیمه گردۍ کاسه   ده    الره  ه شیوهآسانه دي خو بلې خوا ته ئــې د سروط یوه ژور

ښه   ئـې  د تنگې درې سر دی. له کوتله کښته کیدل د ډیرې مارپیچې ژورې شیوه ډډې له الرې کیږي خو کښته سوې الره

 . ِمیتلند(هد

 ــمنگانو په نامــــــــۀ ه  یادیږيدا    :ِهیبک(  :ایبک ــوی دی  د سـ له     ایبکاو کله ناکله د »هیبک« په ډول ه  لیکل سـ

ــوالۍ  ۱۹۶۴ ــارگوټی ه  دی. دا ولسـ ــوالۍ لوی ښـ ــمنگانو د والیت اداري مرکز او د ولسـ   ۳۱۳۷ز کال را په دیخوا د سـ

ــې د افغان وزارتونو له پلوه د  وگړو تر منځ په   ۳۲۵۴۵او    ۲۹۲۰۱کلیومتر مربع مســـاحت لري او د وگړو شـــمیر ئـــــ

 (وگورئ لنه مرالې مجلهبیل ډول اټکل سوی دی. ِبیال

ــې   :ددې ولـسوالۍ کرـښې له گاونهیو ـسیمو ـسره ــې د »خل «لویدیځ کې د ـصوف دره، ـشمال لویدیځ کې ئـــ ، ـشمال کې ئـــ

 حضرت سلکان ولسوالي او شمال ختیځ او ختیځ کې ئـې د کندز او بغالن والیتونه دي. 

 
9 - Arsaris 
10 - Jambogha Dai Mirdad Hazaras 
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 11تر 6 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

په دې ولسوالۍ کې دغه   ِل.م(ډیر استوگن وگړي لري. د    ۵۰۰کلي ئـې له    ۳۰  کلي لري چې  ۶۰د ایبک ولسوالي ترریبا  

   :کلي ښیي

 بابا قمبر قیض سروازان االخي   آد چشمه
Alakhi Qaiz -i- Sarwazan 

 جوی ژوندون تیخونک -بابا لر تی   تخت  رست  بورمـۀ هزاره جات

Joy -i- Zhwandun 

 قـُـشرارخواجه   خرم چوغي جگه بانهه
Jega Bandah Chughi, Khuram Khwaja Qushqar  

 زندی کوې رباطک درۀ ژوندون خواجه نور
Dara -i- Zhwandun Zandai Kot 

سرخک چمشه و نو   سپینه کیږدۍ   :ساباغ زور کوې

 Zur Kot, Sa Bagh   Spina Kaigadai صندوقچه

 منربد  وردځ Kepanak Archa کیپنک ارچه کاروان سرای قوش آسیاب
, Mankabud -i- Wardak 

 

 قوچ نرال Manqotan         منروطن قره دونگ  نو بالد منگ تاش

 توبک  ناور Manfar         منرر   Qala- i –Ghaj   قالی غج صوفي قال

 Shilikto     شلیکتو   Alma Shorabالما شورآب   قریـۀ شورآب   Bargan Zar     برنگزر

 زار -برگن   –کاریز    تیخونک گل قشالد شرر  جدید

 اغري گل قرزن گوزر دالخاکي لرغان

 لواړگی شرر  قدی  صد مرده کبود  -من –بیش قول  
Bish Qol -i- Man -Kabud Sad Mardah Lowal Gai 

 شاخ  سرید سمنگان کالن Panki        پنکي جان ُمش کد  ُرفرن گذر
Janmushkad -i- Rofqan Guzar 

 انکوب  وزبیکیه علي فتح Sawadah       سواده شیرجان

 مرکز  بلدیه لیَون کوې احمـد و مـحـمد وه پُـدانه بوالد
Wa Pudana Bulaq Ahmad Wa Muhamad, Laiwan Kot 

ــق منگ قوش ـ ــَ ـــ ــتـ ـ ــَ  Darang  دَّرنگ بـ

Bataq 
 Barzad    برزاد Baba Lar     لر  بابا

   

 

اســـالمي پیر یا دور څخه مخکې د بودیزم یو ډیر مر  مرکز و. ایبک د بامیان په شـــان د بودا د ایبک له    :تأریخي شـــالید

پاتې شوني او   وپام ځان ته ور اړولی وو، او دوی دلته عبادت ځایونه ودان او نور دیني څلي جوړ کړل. د بودایان  پیروانو

ت  د مرمو آثارو په  ویل په دوه کیلومترۍ کې واقع دی. د تخت رـس ار د ـس وي دي چې د ـښ ت  کې موندل ـس آثار په تخت  رـس

له سترې ډبرې څخه جوړه سوې ده، دا ستوپه په ټولې نړۍ کې  لویې ستوپې ته نغوته وکړو چې ېمنځ کې کوالی سو یو

 ساری نـۀ لري. 

ِپه اوومې زیږدیزې پیړۍ کې( د »  ئـې «  11د ابیکو شمال لویدیځ کې »درۀ گز« واقع ده چې چینایي زایر »هوان څانگ

بادت ځایونه ودان سوي  دې ځای کې لس بودایي ع ،« په نامـــۀ یادوي. هوان څانگ وایي چې یوازې همدلته12کي تي هي

ول. په رباطک کې د کوشاني د پیر ډیر مسکوکات موندل سوي دي ِ همدا شان همدلته د امیر عبدالرحمن خان د سلکنت 

 
11 - Hsuan- Tsang, the Chinese pilgrim (7th C. A. D.) 
12 - Kie Tehe 
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 11تر 7 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

په »درۀ انجیر«، »ســـرباغ«، »کوۀ شـــاخ جوړې ســـوې(، دا کال گانې د ایبکو په گاونه کې دي.  دوې کال گانې  پر مرال  

ــتان« ــرید« او »دختر  نورس ــالم  کې ه   س ــونې لیدل کیږيمخکې پیر څخه  له  د اس ــیمو او د څلیو پاتې ش ــتوگنو د س   د اس

ِدخترنورستان د سیستاني دور د گچکارۍ د ساحې په نامــــۀ ه  یادیږي.( د پینهمې زیږدیزې پیړۍ له نیمایۍ راوروسته  

کتلو سره د بلخ د سوداگرۍ د   نور په ایبکو کې بودایي ودانۍ نـــــۀ دي ودانې سوې. خو د ابیکو جغرافیوي موقلیت ته په

 یو پیړیو لپاره د سوداگرۍ یو مر  مرکز پاتې سوی دی. ړالرې پر سر پروت وو نو ځکه ایبک د پی

کال   ۱۳۱۵مســجد  جامع د ایبکو په نوي ښــار کې چې په    :په ایبکو کې او د ابیکو په چ  گاونه کې لوی مســجدونه دا دي

او موخه    ل۱۳۱۵ز یا  ۱۳۱۵لیکوال نـۀ دي ویلي چې کوم تروی     :و. ِیادونهکې له سره ورغاول س  ۱۳۳۴کې جوړ او په  

ــې هرو مرو هجري لمریز تروی  دی ویل  ئـــ ار د ـس ته چې د نوي ـښ جد ه  ـس ار کې یو بل جامع مـس ان په زاړۀ ـښ ( همدا ـش

منگانو، چرمگري او ظررابي جامع جوماتونه د یادونې و ان د ـس ړ دي. په ایبکو ختیځ په درې کیلومترۍ کې دی  همدا ـش

ــلکان زیارت    :کې مر  زیارتونه ــرت سـ ــمال لویدیځ په د حضـ ــویل لویدیځ په   ۱۶د شـ   ۱۹کیلومترۍ کې  بابا قبمر د سـ

ــملیل په ختیځ کې ــنگور  ایبک  نوجوان   کیلومترۍ کې  خواجه اســ   خوا برهان لویدیځ ته یو کیلومتر لیرې  خواجه ســ

 څخه اخیستل سوي دي.(  موس  جغرافیایی افغانستانقاخواجه تورناتي او خواجه نالک ِنوید، له  

ار د ـشرحې په لړ کې وایي  ۱۹۷۰« د 13یریپنتر»کا یزې په اوږدو کې ددې ـش ار په   لـس ار یو کوچنی بازار، د ـښ چې دا ـښ

مرکز کې یو پارځ لري او ه  اوس وختونو کې نوی جوړ ســوی مســجد لري او ه  د اداري چارو لپاره یوه ودانۍ لري. 

ــبه بازار( له  ــار د بازار ورځ دی ِپنجش ــنبې د ښ ــرحې لپاره  ۱۹۱۴پنجش ــوالۍ د ش ــار او ولس ز کال مخکې د ایبکو د ښ

 ان.  ایبک او سمنگ  :وگورئ

ــ    :آیل آباد ــ  ۳۶ــ ــ پر غاړه واقع او د غلزیو    «نرر  چراربولک»ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د   په  د مزارشری دا   :۶۶، 

 کورونه په کې ودان دي. ِاې. بي. سي.(  ۸۰

ــ   :آیل آباد ــ  ۳۶ــ ــ   ۳۰پر غاړه واقع او د وزبیکو    «نرر  فیض آباد»د مزارشری  ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د دا   :۶۶، 

 کورونه په کې ودان دي. ِاې. بي. سي.(

 په سویل لویدیځ کې یو کلی دی.   «روی»دا د المار د سیند پر غاړې د    :ِن(  ۶۷ –  ۳۶،  ۳۵ –  ۳۵  :ایماق

کښـته د تاشـررغان د سـیند پر ښـۍ غاړې یو   څخه له ایبکو  :ِج(  ۶۸ – ۱،  ۳۶ –  ۱۶ :( کاروانساارایعین  چي) این  چي

 کورنۍ په کې ژوند کوي. ِاې. بي. سي.(  ۲۰۰کلی دی چې د »کته علي وزبیکو«  

ااالد  دا د آب  قیصار په درې کې د سیند په ښۍ غاړه کې له عکاء خان خواجه څخه    :۶۴ –  ۴۱،  ۳۶ –  ۱۳  :عینان تقااااااُ

ــې یوه الره   تیره سوې ده، دا الره پورته غرونو ته ختلې چې په شیرین تگاو کې تر دوه مایله کښته یو خوړ دی. له سره ئ

 کافر قلله پورې ځي. ِاې. بي. سي.(

  مایلۍ کې یو کلی دی.    ۸دا د آقچې د سویل لویدیځ په   :ِن(  ۶۶ – ۳،  ۳۶ –  ۵۳ :عین قلع 

ــ   :حیرتان مایله پورته د   ۱۰« څخه  14رسپه ولسوالۍ کې د اکسوس په کینې غاړې له »پته ک  دا د تاشررغانو  :۶۷، ــــ ۳۷ــ

 یوۀ ځای نوم دی. دا ځای یوازې د احشامو د اوبو څښلو ځای دی. 

 
13 - Charpentier 
14 - Pata Kesar 
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 11تر 8 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

یارډه ئــې وبولو. د مرابل لوري غاړه لوړه   ۱۰۰۰دی چې کوالی سو  پلن  « په اندازې 15د »ترمکس " دلته د سیند پلنوالی

نی  مایله شـیا لرونکې ده او دا هغه ځای دی چې سـیند یو ناڅاپه پراخیږي. د همدغــــــۀ شـیا د بیخ په ده لږ و ډیر تر یو

اوږدو کې په اکءرو ځایونو کې ټیټې ځنگلې سیمې سته. دلته د پلـــــۀ یا جالې لپاره ډیر ښـــــۀ ځای دی. دلته د اوبو د بریر 

 –  ۱۰( په نامـــۀ ځای په 16ِجیرتاناوسنۍ نرشې د یتلند(  چټکوالی د نورو ځایونو په شان دومره ډیر پیاوړی نـــۀ دی. ِم

 .  کې ځایونه ښیي  ۶۷ –  ۲۵، ۳۷ –  ۱۳« د شمال ختیځ په  17کې  او د وړاندې د »حیاتان  ۶۷ – ۲،  ۳۷

 وگورئ: خشت تپه   :آیونج

په اوږدو کې دوی  منزل دی. ې الرې پورې د جال سو  د«خیرآبا»څخه تر    «چاۀ شیرین»دا له   :۶۸، ــــــ    ۳۶ــــــ  :اجرم

شـمال ختیهو غرونو   –تنگې درې نوم دی چې د تورکسـتان په دښـته کې د ایبکو له شـمال    ېزموږ په باور اجرم د هماغ

ــۀ بل کلی د جوزجاڅخه شمال لور ته پر مخ ځي ــۀ نامــ . مایلۍ کې واقع دی  ۱۱د والیت د سرپل په نیږدې    ن. په همدغــ

 ِج(

د بلخ د  په ـشمالي ډډې کې  الرېدا د بلخ او مزار ـشری  تر منځ د   :ِن(  ۶۶ –  ۵۹،    ۳۶ –  ۴۵  :تیمور ( ِقل :اکل تیمور

 مایلۍ کې یو کلی دی. ِمیتلند( اوسنۍ نرشې دا نوم ِ قل تیمور( په ډول لیکي. ۵  ۱/۲ختیځ  

ــری  په چرارکنت کېدا   :ِج(  ۶۷ –  ۱۱،  ۳۶ –  ۲۶ :آق بوالق وه باتالقي اوب چینه  دی چې ی کوچنی کلی یو  د مزارشــ

مایلۍ کې واقع دی. دلته    ۲۱  ۱/۴ل په  یپه کاســې کې د مزار شــری  د ســو  «بابا کامچي»یا د  «تندورځ»دا کلی د  لري  

او   د«آد بوال»اوبـــۀ پریمانه دي او له مزار شری  څخه راتلونکي مسافرین اکءرا  د اوبو د چینې تر غاړې دمه نیسي. د  

خ   آد »اوـسنۍ نرـشې د کورنیو وگړي لري. ِاې. بي. ـسي.(    ۵۰د کوچنیو کلیو ټولگه په ټوله کې په گهه د    «ابا کامچې»ب

 . په نامـۀ ځای له دې ځایه څو مایله شمال لور ته ښیي  «بوالد

پل»دا د   :ِن(  ۶۵  –  ۱۷، ۳۵  –  ۵۷ :آق بوالق ه کمرځ»کې ده. دې ځای کې د  «درزآب»د عالقه دارۍ په    «سر    ۳۰ «د 

 –په شــــمال   «بلچراغ»کورنۍ لري. دا کلي د    ۴۰دواړه په گهه د ایشــــانانو    «ین بوالد»او   «آد بوالد» د  کورنۍ او او

 شمال ختیځ کې واقع دي.  

والۍ ده چې   :ِن(  ۶۶ –  ۱۱،  ۳۶ –  ۵۶ :آقچ  مال کې یوه ولـس احت    ۷۵دا د جوزجان د والیت په ـش کیلومتر مربع مـس

تر منځ اټکل کړی دی ِوگورئ    ۱۱۶۶۰او   ۸۳۸۰گړو شـمیر د افغانسـتان بیالبیلو وزارتخانو د ولري  ددې ولسـوالۍ د 

ژ[ له گاونهیو سیمو سره   – لیکوال نــۀ دي ویلي چې دغه شمیر انررادي کسان دي یا کورنۍ دي.  :]یادونه  لنهمرالې مجله(

د خانراه ولسـوالۍ. د آقچې په  :مردیان او سـویل کې :منگه جیک، ختیځ کې    :لویدیځ او شـمال ته  :د دې ولسـوالۍ کرښـې

ــې هر یو له   ۲۲ولسوالۍ کې   –ډیر استوگن وگړي لري. دغه کلي په ِل.م   ۵۰۰کلي دي چې له دې ډلې څخه لس کلي ئـ

   :الندې ډول لیست سوي ديلنهمرالې مجلې کې( کې په 

 بش اریغ تورکمنیه ینگي اریغ وطني بش اریغ وزبیکیه ېي کوټب

 ینگي اریغ تورکمنیه ق  اریغ و ق  برال شیرځ جزر حیدرآباد

 گذر  عرب گذر  صابون گري دروازۀ نجارا گذر  عرب

 
15   - Tarmex   ژ  -آیا د لیکوال موخه »ترمز« ده؟ نه پوهیږم 

16 - Jairetan 
17 - Hayatan 
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 11تر 9 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

 دروازۀ شبرغان قریـۀ نو وارد جزه گذر کرش گران گذر  امام نظر

  جداد گذر  شرر  جدید بش  ناواجیل اریغنووارد  

 

مدرســۀ   »او»دروازۀ بخارا«  ، «مندوي»د    :د ښار د ستر جامع جومات تر څنگ نور جوماتونه ه  سته  :عمده جوماتونه

ســـید  »ا ِیوه قدمگاه ده(،  «حضـــرت  باب»،  ن«خواجه کرش  گرا»  :جوماتونه. عمده زیارتونه  «ایشـــان شـــمس الدین خان

ــیمه په    «ده ملصــومچرار »او «مراد بخش»،  «ابراهی  جان ــر  ۱۹۱۴ِیوه قدمگاه ده(. دا س ز کال کې په الندې ډول ش

( د آقچې د ۱ِ  :دا په دې والیت کې د پینهلسـو واحدونو په منځ کې یو واحد دی. دا ځای له دغو برخو جوړ دی  :سـوې ده

نرر  »،  «نرر  فتح آباد»  سـیمه چې د بند امیر د سـیند څلور کانالونه ئــــــې خړوبوي یلنې  ښـار گرد چاپیره دښـتنۍ همواره

  (۳( د ـسیند پر غاړې د خواجه ـساالر ولـسوالي، د کل  لویدیځ ِکلرت(، ۲ِ، ِ«نرر  ـسیبر»  او  «نرر ـسید آباد»، «زومگم

 د آب  اندخوی پر غاړې د دولت آباد کوچنۍ ولسوالي.

ــۀ یادیږي د شـبرغان او مزارشـری  د ولسـوالیو تر منځ واقع ده او د آقچې ولسـوالي چې په   مناسـا ډول په همدې نامــــ

ــې اکسوس د ــې اکءرا  ۱۹۰۶. دا ولسوالي یو حاک  لري ِ په  هشمالي کرښه ئ ز کال کې محــمد شاه خان وو(، خو عایدات ئ

 رکړل سوي دي(له کرهڼي څخه دي ِنوره ډیره شرحه او مشخصات د هژده نرر تر سرلیک الندې و

میتلند له یوۀ مضر مچ څخه یادونه کوي چې د مې په میاشت کې په ټولې آقچې کې راپیدا کیږي. دا مچ کټ مټ د کورنیو  

ــۀ دي. بل ځای کې میتلند وایي چې یو بل لوی  ــې زهري نـــ مچانو په شان دی چې انسانان او آسونه چیچي خو چیچل ئـــ

ي دي او کله ناکله آسونه ددوی د چیچلو له کبله مري. اوښان ه  دداسې مچ له رنگه مچ راپیدا سي. ددغـۀ مچ چیچل زهر

 السه کړیږي خو ډیر نـۀ. ظاهرا  دا مچ د جون د میاشتې په پاي کې راښکاره سي. ِاې. بي. سي.(

ــۀ ولسوالۍ کې یو کوچنی ښارگوټی دی.   :ِن( ۶۶ –  ۱۱،  ۳۶ –  ۵۶ :آقچ  ــۀ نام عنوان وگورئ. دا   پورتنیدا په همدغ

ــۀ ولـسوالۍ کې   ۱۰۰۸لوړوالی    :ز کال کې په الندې ډول ـشرحه ـسوی دی۱۹۱۴ـښارگوټی په   ــۀ نامـــ فیټه. دا په همدغـــ

 مایله واټن لري.   ۴۲مایله او له بلخه    ۳۰بنسټیز ښارگوټی دی چې له شبرغانه  

پر ـښار باندې مـسلکه لویه اـستحکامي کال یا  تر دې ـښارگوټي دیوالونه راتاو دي چې په باندني محیط کې دوه مایله دی او

ز کال کې ددې ښـارگوټي دفاعي حالت په ښـــــــۀ حالت کې وو خو دا ځای له ارفـي اړخه په خپله  ۱۸۸۶ارگ لري. په  

اکءرا  د چ  گاونه په باغاتو  ئــې پوځي پیاوړتیا نــۀ لري. د ښار دننه ترریبا  له استوگنو وگړو محرومه او تشه ده او وگړي  

ز کال کې دا ځایونه  ۱۸۸۶له دیوالونو دباندې د ســــرتیرو د لنه مرالې اســــتوگنې لپاره ځایونه ســــته. په ژوند کوي.  کې 

تنه( وه، چې    ۱۰۰د آقچې په گارنیزون کې د سپارۀ ځواځ یوه رساله ِ  یوازېکنهواله ول او هیڅ سرتیری په کې نـۀ وو.  

 ې درلودل. دوه یا څلور توپونه او دوه ِبیرغه( خاصه داران ئـ

رځ ِپه   ــې له    ۳۵۰ز کې وایي چې( دې ښــارگوټي کې ۱۸۸۵م    ۱۲۰تر    ۱۰۰کورنۍ ژوند کوي او په »بازار« کې ئــــ

هټۍ او دکانچې    ۲۴۲پورې هټۍ ســــته. له ښــــار پرته، په میاشــــت کې دوه ځله بازار لري، او د بازار په ورځو ټولټال  

 خالصې وي. 
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 11تر 10 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

   :پیکاځ د دې ځای په هکله وایي

ــې نړیدلی او په ډیریو ځایونو کې " د آقچ ې ښارگوټی د اندخوی له ښارگوټي سره ترریبا  مشابه دی یلنی باندنۍ دیوال ئـــ

له خټو جوړ گنبدي واله یا پلن هموار بامونه ټول ئـې لږ و ډیر کنهواله او متروځ حالت کې دي. د ښار  دی   ویس  کنهواله

یارډه دی خو نسبتا  په ښـــــۀ    ۵۰للي یا پالیگون دی او قکر ئـــــې مرکزي ټکي کې ارگ یا کال ده چې یو بې قاعده څوف

ــر کې ترمیماتي حالت کې دی.  فیټه نورو    ۳۰فیټه دی او   ۳۰په خاورینې غونهۍ باندې د والړو دیوالونو لوړوالی په ســ

لونه ترمی   ځایونو کې ه  لوړ دي خو ظاهرا  فــلی  دیوالونه دي او په ډیر فــلی  ډول په څو ځایونو کې پخواني دیوا

ښـاري ودانۍ ارگ ته ډیرې نیږدې   دد غونهۍ په بیخ کې دی او  ، دا خنددسـوي دي. یو خندد دی چې ډیر ډځ سـوی دی

راغلې دي. داســې ښــکاري چې دلته دې چارتراش لرگي پریمانه وي او تر ډیره د کورونو، د ښــار او د ارگ په ودانیزو  

ــمرال   ــتل کیږي. ارگ اوس ــیمو کې چارو کې ورڅخه گټه اخیس ــار په گاونهیو س ــار کې دننه او د ښ   ۱۲۰۰تش دی. په ښ

 ارسـري تورکمنان په دې ولسـوالۍ کې اسـتوگن دي.  ۵۰۰۰وزبیک او د سـوداگرو هندوانو څو کورنۍ ژوند کوي او ه   

ــې ډیره ښه سوداگري روانه ده د نورو ځایونو په   او ویل کیږي چې د افغان تورکستان داسې ښکاري چې په بازار کې ئــ

 پرتلې له همدې ځایه د بخارا ډیري کاروانونه تیریږي.  

ــې د ښــار گرد چاپیره د ابولگولو د  " ویل کیږي چې آقچه په تودې هوا کې د تبې له کبله صــحي ځای نه وي او دلیل ئــــ

ــۀ راځي د بند  امیر،   بلخ په ســویل کې ِد   دریا بند بابر اندازې ډیروالی دی. آقچې ته د دوه وو کانالونو له الرې اوبــــ

اـساـسي کانال د ـښار ـسویلي برخې ته نیږدې بریږي چې له ـسره موازي دي.  الرېآقچې له  –اوس بلخ(. دا کانالونه د بلخ 

فیټو په  ۴فیټو په ژوروالي یو ســــکښــــت دی او زما د لیدنې پر مرالې په کې د   ۱۶د دا   فیټو پورې ارت دی.  ۲۵تر   ۱۵

ــۀ وې ــې له ژیو رااوړي او له کاناله د  .ژوروالي اوبــ ــۀ ئــ ویل کیږي چې د سیالب پر مرال دا کانال ډځ کیږي او اوبــ

ــۀ په دښتې او هموارې ځمکې باندې بریږي چې د اندخوی   قره  په اوږدو کې له الرېخان آباد د  –سیالب رااوښتې اوبـــ

نیږدې په دوه    ته  . د اساسي کانال پر سر ښارپورې رسیږي  «دونگز ستاره»تپـۀ کالن او جرد و دد څخه تیریږي او تر 

 وو ټکیو کې د لرگیو پلونه دي.  

ــۀ ډول په ونو کې پوښل سوې سیمې دي او یو شمیر بڼونه ان د چنار ونې لري،  "د آقچې گاونهۍ سیمې تر ډیره او په ښــ

 د چنار دا ونې ښایسته لویې لویې ونې دي." ِاې. بي.سي.(

ان    ۵۰دا د    :ِن( ۶۷ –  ۶،    ۳۶  –  ۱۴  :آقچا  ایي ئـــــــــې هزاره ـگ ان او نیـم ایي وزبیـک ــالد دی چې نیـم کورنیو یو قشــ

مایلۍ   ۱۲ررې د ســویل خیتځ په نیږدې  نبویپه اوږدو کې ظاهرا  د   الرېرره د بوین –قشــالد د ایبک   ( دي، دا18ِتوندرځ

 څاه گانې لري. ِاې. بي.سي.(  ۶یا   ۵کې واقع دی. دا کلی 

میتلند په خپلو لیکنو کې دا ځای د صــوف د درې د ولســوالۍ په شــمال کې د یوۀ    :ِن(  ۶۷ –  ۱۰،  ۳۶ –  ۱۲  :آقچ  داالن

ِدایزنگي؟(    (گدي هزاره گانوِکلي په نامــۀ یادوي او ظاهرا  موخه ئــې هماغه آقچه ده چې پورته ئــې یاونه وسوه. دلته د 

 یل ختیځ کې ښیي. د آقچې په سو لیک  «داالن»کورنۍ استوگنې دي. اوسنۍ نرشې د   ۷۰

پر غاړه د ښــار د ســویل په   «نرر  ســیدآباد»دا د آقچې یو ډیر لیرې پروت کلی دی چې د   :۶۶ – ۹،  ۳۶ –  ۵۵ :آقچ  نما

 کورونه ودان دي. ِاې. بي.سي.(  ۱۱۰نیږدې یو مایلۍ کې واقع دی. دې کلي کې د وزبیکانو  
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 11تر 11 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین  

لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده :  یادونه  هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و 
 
 
 

 

ــ   :آق چشم  شاه کامني  »په نرۍ درې کې یو کلی دی. دې کلي کې د   «تیالن»په ولسوالۍ کې د   دا د میمنې  :۶۴، ــــ ۳۵ــ

 ِن( کې واقع دی.   ۶۸ –  ۱۷، ۳۵ –  ۴۷ِاې. بي.سي.( په همدغـۀ نامـۀ یو غر ه  په    کورنۍ استوگنې دي.  ۲۰  «وزبیکو

  حوض د سـیندونو تر منځ یو د بند  تورکسـتان شـمال کې د المار ددرو او د سـر     :ِن(  ۶۴ –  ۴۰،  ۳۵ –  ۳۷  :آق چشام

 غر دی. 

ــ   :آق دره   ۴۰په نرۍ درې کې یو کلی دی چې د شاه کامني وزبیکو    «تیالن»دا د میمنې په ولسوالۍ کې د   :  ۶۴، ــــ ۳۵ــ

 کورونه په کې ودان دي. ِاې. بي.سي.(

دا د مزار شـری  په ولسـوالۍ کې یوه ډیره تنگه ژوره دره ده چې د البرز د غرۀ له   :ِن(  ۶۶ –  ۲۴،  ۳۶ –  ۳۸  :آق دره

شـــبرغان د لویې الرې د شـــمال په اوږدو کې پر مخ تللې ده. د آد  –لویدیهې اوږې څخه راکوزیږي او د مزارشـــری   

 بارگاه په نامـۀ یو کلی دی.  د سیند سرچینه ده. ِپیکاځ( ددې درې شمال ته د «کــَـوراتيخواجه  »درې په خولـۀ کې د 

« په درې کې یو کلی دی 19دا د سنگچارځ په ولسوالۍ کې د »اله غان  :ِن(  ۶۶ –  ۳۱،   ۳۶ – ۱  :ژ –  آق گنبد :آق گنبذ

نگچارځ   ــۀ ـس نگچارځ ِقللـــ مال ختیځ په  –چې د قال ـس وزمهمایلۍ کې د »  ۸ژ( د ـش ویل ختیځ کې واقع 20کال  سـَ « په ـس

 کې واقع دی.   ِال (  ۶۸ – ۹،  ۳۶ –  ۳۱په دغـۀ نامـۀ بل کلی په  کورونه دي. ِمیتلند(    ۷۰وزبیکانو  دلته د  دی.

 مایلۍ کې یو   ۱۴ژ( کې د اندخوی د سـویل لویدیځ په   –ِن( دا په شـیرین تگاو ِتگاب   ۶۴ –  ۵۸،    ۳۶ –  ۴۷  :آق گذر

 کلی دی.  

 دا د وزبیکان یوه قومي څانگه ده.  :آق شیخ

 
 

الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک  قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:
 او دریم ټوک ټولي برخي لوستی شی.
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