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 : دا د وزبیکان یوه قومي څانگه ده. شیخآق 

 ن( دا د بلخ په شمال لویدیځ کې یو کوچنی کلی دی چې د آدینه بازار د سویل لویدیځ ) ۶۶ – ۴۰، ۳۶ – ۵۲: آخر نگاه

 مایلۍ کې واقع دی.  ۴په 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۷ن(: دا د اندخوی د سویل ختیځ په نیږدې ) ۶۵ – ۸،  ۳۶ – ۵۴: اخته چي  

فیټه. " دا د ایبکوو د شومال ختویځ د غرونوو پور سور یوو کوتول دی. دا  ۶۵۳۵لوړوالی: : ۶۸ – ۱۸، ۳۶ – ۲۰:  اخته خانه

شوور پوورې ۀ قطغن د ولسوالیو د کرښې پر سر واقع دی؛ ددې کوتل لوه سوره لوه ربوا  تور آد انبود او چوا –کوتل د ایبک 

 تللې الره تیریږي. 

یلو په واټن دا الره مخ په کوزیدو سي، د کوزیودو دا الره سوخته ده، د )اختوه خانوه دره( د شیرین څخه( د څلور ماۀ )له چا

له څانگې څخه تیریږي او بیا د اخته خانه پر کوتل ختل پیل کیوږي. ختول ډیوره اوږده الره ده ۀ نرۍ درې له خوړ یا د هغـ

لري. اوښوان کووالی سوي پوه ښوه هووا کوې وروخیوږي ـې ډبرینه، سخته او څو ځایه ډیر ټوند کنډ و کپر ئمایله(. الره  ۲۳)

مایول کوې د کوتول سور توه  ۶ ۳/۴دی. پوه ۀ خو په ژموي کوې دا کوتول د هور ډول بواوړونکو څوارویو د تو  لپواره  ملوي نوـ

فیټه له ربا ه لوړ دی. سر ته په را رسیدلو سره ستاسو مخې ته یوه لووړه پراخوه سویمه راځوي او  ۳۵۷۰رسیږئ؛ دا ځای

مایول کوې د  ۷ ۳/۴ـې فود العاده ښه ده، لږ څه مخ په ځوړ ده. پوه ئیادیږي. الره ۀ په نامـ« دشِت اخته خان» همدا سیمه د

لوري )همودا ځوای ۀ نوـۀ دوه وو ټیټو غرونو تر منځ د کمپ وهلو لپاره ځای سته، دلته د اوبو چینه سته خو په مني کې اوبوـ
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کانو د خرااه اانو کموپ پوه  واو ډول دلتوه پوه دوبوي کوې وي خوو دا اخته خانه( دی. په همدغو شاو خوا کې د کنگلي وزبی

 خلک په ژمي کې بیرته د ابیکو درې او یا د تورکستان هموارې سیمې ته کډه کیږي. 

لوه کوتول « دو کووه»له دې ځایه یوه الره جال کیږي او غزنیگک ته ځي؛ خو داسې ښکاري چې دا الره په آد انبود کوې د 

ۀ ته ځي. )شهزاده تیموو(( پوه همودې ناموـ« شورۀ چا»ره یوځای کیږي. بله الره چې ښه الره ده څخه له  مومي الرې س

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۱یو کلی د ایبکو د شمال ختیځ په 

 ۳۵دا د میمنوې د  القووه دارۍ المووار یوو کلووی دی چوې د االچووي وزبیکوانو د خواجووه د څووانگې  :۶۴، ـووـ ۳۵ـوـ  آخـنــ  آاــا  

 یشت دي. )اې. بي. سي(کورونه په کې م

فوـووغان»: دا یوو قووو دی چوې پوه عاقل تاجیک
1

سوته چوې د  اقول تاجیکوانو ۀ کوې مونودل کیوږي. میتلنود وایوي: " شوک نوـ« 

 څانگه هماغه " مرغابیان" په ځانگړې تواه "فیروز کوهیان" دي. 

مایلوه  ۴ ۱/۲لیو  لوه جوالې څخوه( ج(: دا د خواجه ساالر په ولسوالۍ کوې لوه کلو  ) د ک) ۶۶ – ۷،  ۳۷ – ۲۲: آق جویه

ـوې د سویند د ئلیرې ده. دلته د سیند پر غاړې د ځمکې تړانگه تقریباً کرل سوې ده او تر ډیره احا ه سوې ده خوو احوا ې 

ااونوډۍ ده. )اې. بوي. سوي( اوسونۍ نقشوې پوه دې سویمې کوې د « قوزل جواه»اوبو توند بهیر تور ډیوره وړي دي. آد جویوه د 

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۹د شیخ رازي د شمال په نوو ښیي چې « کوک»

مایلۍ کې د دِل میران پر الرې له ختویځ څخوه د آد کمور پور  ۲ ۱/۲د بلچراغ د سویل په : ۶۵ – ۱۳، ۳۵ – ۴۹: آق کمر

تنگې درې باندې یوه الره را کوزه سوې ده. دا الره همداسې د پُشِت ایسپیروال لوړې سطحې او همدا شان قلعه نیازبی  

ځای دی؛ خلک دې ځای ته لوه میمنوې ۀ ه ځي. دا لوړه سطحه په پسرلي کې په شنو بوټو ډکه ده او د مالڅر لپاره ډیر ښـت

د آد کمر تنگی پخوا د غلو او لوټمارانو لپواره پنواه ځوای وو. کوی   او نورو ځایونو څخه خپل آسونه د څرلو لپاره راوړي.

تسومیه د اړنو  د رنو  لوه مخوې اخیسوتې ده. ۀ دیږي. آد کمور د خپول ناموـیاۀ لور ته درې سمڅې دي چې د قالت په نامـ

 )اې. بي. سي(

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۳ج(: دا د میمنې د والیت د بلچراغ د سویل په ) ۶۵ – ۱۱، ۳۵ – ۴۶: آق قره 

دی. لوه انودخوی  موایلۍ کوې یوو ځوای ۱۲شومال ختویځ پوه  –دا د اندخوی د شومال : ۶۵ – ۱۱،  ۳۷ – ۸: )آکینه(: آق کینه

څخووه د آقینووې او زیوود لووه منقووه توور قرقووي پووورې یوووه الره تللووې ده دا الره د هوورات، میمنووې او بخووارا توور موونځ د سوووداارۍ 

پخوانۍ لویه الره وه. دلته یو  بدهللا خاني ربا  دی چې له خښتو جووړه انبودۍ لوري او ویول سووي چوې تور انبودۍ النودې 

زیرمه کوي. )پیکواک( اوسونۍ نقشوې ۀ د اوبو یوه زیرمه ده چې د واورو او باران اوبـفیټ مربعې په لویوالي  ۱۲۰ـې د ئ

آاینې»د 
2

 په ډول لیکنیزه بڼه ښیي. « 

چوول لوه الرې د قیصور لوه ۀ مایلوه پورتوه د یوو ۸ج(: دا یوه ناله ده چوې لوه غلبلوې څخوه ) ۶۴ – ۲۲، ۳۵ – ۵۹: آق کوتل

یوره کووچنۍ،  مایلۍ کوې موقعیوت لوري. دا یووه ډ ۴۰شمال لویدیځ په  -لویدیځ  درې سره یو ځای کـېـږي. دا ناله د میمنې د

خط الرأ( څخه راغلوې چوې د زنگوي او الودارتي تنگوې موالگینې ۀ ـې له هغـئتنگه او له پیچ او تاو ډکه دره ده چې منشاء 

لې چې اصالً کومې بلې خووا توه درې له یو بله جال کوي. د پسونو د اامونو یوه تنگه الره ددې ځای مالگین بستر ته ورغ

                                                           
1
 - Faoghan 

2
 - Agineh 
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ځي خو دا امکان لري چې له همدې ځایه دې څوک د خط الرأ( په امتداد کې ځوان د الموالیت تنگوې موالگینې درې توه ۀ نـ

ـې د آد کوتل له ټیټوو ځوایونو پوه اسوت ناء ئورسوي: باید وویل سي چې غرونه ډیر ستوغ دي او ډیر کنډوونه لري او الره 

 ډیره سخته ده. 

خط الرأ( بلې غاړې ته د بیتالوشتي د
3
د مالگینې درې له الرې یوه ښه الره تللې ده، ددې ځای د فر ي نالو په منځ کوې  

ـې همدا ده چې د الدارتيئدا یوه 
4
 مالگینې درې ته تللې ده.  

لگوه پوه دې ډول د آد کوتل د تنگې مالگینې درې کښتنۍ برخه تور ډیوره د موالگې د اسوت ادې لپواره کوارول کیوږي، دوی ما

ـې پریږدي چې تبخیر وکړي. ئراټولوي چې له مالگینې درې څخه د راکښته کیدونکو اوبو مخې ته بندونه جوړوي او بیا 

د دروازه کاو
5
 مالگین ځای ته راغلې ده. )پیکاک(ۀ د چاودې له منقه یوه ښه الره دغـ 

اب نومیږي( پر غواړه د بلخواب لوه ولسووالۍ کښوته یووه دا د روِد بنِد امیر )چې او( بلخ: ۶۶ – ۵۱، ۳۶ – ۵: آق کپروک

کوچنۍ ولسوالي دي. آد کپروک له تجند کښته او له بوینقرې پورته ده. آد کپوروک پخووا د سونگچارک یووه برخوه وه خوو 

او( د مزارشری  یوه  القه داري ده. دا  القه دارۍ ځانته حواک  لوري او د سویمې  وایود مزارشوری  توه لیوږدوي. د ال 

 .( یوه ولسوالي دي6آد کپروک او( د )کیشینِدهرو معلوماتو لپاره واورئ: " بنِد امیر". نو

فیټه: دا د کیشوینِده پوه ولسووالۍ کوې یوو کلوی دی چوې د کیشوینِده د  ۲۵۱۵ن(: لوړوالی: ) ۶۶ – ۵۱، ۳۶ – ۵: آق کپروک

مایلو په واټن واقع دی. دې  ۴۳ه سویل څخه د مایلۍ کې د بنِد امیر د سیند په ښۍ غاړې کې او د بلخ ل ۹سویل لویدیځ په 

یوارډو پوه  ۵۰۰کورونوه دي چوې پوه څوڅوو ډلوو ویشول سووي او د کورونوو هوره ډلوه د  ۸۰کلي کې د سیدانو او وزبیکوانو 

تووره غور»ارتوالي په یوې احا ې کې واقع دي. د سیند په کیڼې غاړې کې همداسې یو بل کلی دی او زموږ په باور د 
7

 »

ده چې د )ایکرو سایۀ ـې د یوې اوږدې لویې درې خولـئیادیږي. له کلي پورته او په مقابل لوري کې ۀ په نامـ
8

ۀ ( په نامـ

خواجه بلند په شمال کې د واقع سیمې لپاره د اوبو د راټولیدلو کاسه ده. له ایکرو سای او لوه کلوي څخوه ۀ یادیږي چې د کو

 هکله الندنې معلومات ورکوي: ـې په ئپورته، د آد کپروک پُـل دی چې میتلند 

ش انۀ " دا پُل د پُـِل چشمـ
9
ترمنځ یوزاینی پـُل دی، د دواړو یادو سویو سیمو تور مونځ « ژ –بلخاب »او د سِر پل )بلخاو(  

ـي ډول جوړ سووی دی چوې د وچوود ډبورو جنواحي ډډې او ډکوې یوا ئمایله دی. دا پـُـل په ابتدا ۱۰۰واټن د سړک له الرې 

ـوې لوه ئفیټه لووړ سووی دی او بیوا  ۵جوړې سوې دي او په دې تواه پـُـل د  ادي اوبو د بهیر له سطحې څخه ستنې ورته 

لرایو جوړه نرۍ الره ورباندې بلوې غواړې توه تیورې کوړې ده. دغوه ځوای کوې د سویند ارتووالی راغوونچ او تنو  دی او د 

فیټوه دی. د  ۱۸۰ول اوږدوالوی د جنواحي ډډو پوه اوډون فیټه دی. د پلوه ټو ۱۲۵ډبرینو جناحي ستنو تر منځ د سیند ارتوالی 

فیټه د اوبو لگولو لپاره د کیندل سوي غوچوړي له پاسوه  ۱۲یا  ۱۰ـې ډیره لږ ده ئفاصله ۀ پله د دوه وو ستنو تر منځ د یو

                                                           
3
 - Baitalushti 

4
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5
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6
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7
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8
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9
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 ۵۰تور  ۴۵ې ـوئفیټوو پوورې ده او څلورموه  ۲۵تور  ۲۰ـې له ئفیټه دی. دریمه  ۱۵یا  ۱۴ـې نسبتاً لویه ده چې ئده. دوهمه 

 فیټو پورې ده. 

فیټو کې لوی  ۱۲په  ۱۸ـې یوه افقي برخه لري چې ئدغه د سیند د اوبو له ژورې برخې څخه تیریږي. لومړنۍ ستنه 

پر ۀ فیټ مربع دي. د پله د ستنو تر منځ لویه مسافه د پلـ ۱۲ـې چې په اوبو کې دي نیږدې ئوالی لري او نورې ستنې 

ـې کښته خوا ته تللي دي او پـُل په داسې حالت کې دی چې یو ئندې ده او د ټینگیدا ځایونه معمولي بنسټیزې کټارې با

 ـې د ښوییدلو په حال کې ول. ئوخت د ټینگیدلو ځایونه 

لری. د الرې استنادونه ظاهراً ۀ په منځ کې یو لوی نزول یا کښته تللی ځای دی خو ډیره زنگیدنه یا اهتزاز نـۀ "د پلـ

انچو کې دی. د الرې  ۶فیټو او  ۳فیټه په  ۳ـې ئدار د ونې( کوندې دي چې سپک وزن لري او لویوالی س یده )د سپی

ـې په سختۍ سره ساتلی دی. د پله د ستنو تر منځ کوچنی واټن ټینگې کونډې ئفیټه دی او دا پلنوالی  ۲پلنوالی یوازې 

 ساتل سوی دی. ۀ فیټه دی او ښـ ۳پلنوالی  د منځۀ لري چې له یوې ستنې تر بلې پورې ایښودل سوي دي. د پلـ

کسان ولیدل ۀ "دا پُـل ضعی  په نظر راځي خو باروړونکي څاروي ورباندې هره ورځ تیریږي. ما په خپله څو تنه سپار

 څخه تیر سول."ۀ چې له پلـ

ټینگښت ومومي چې د لپاره په کافي اندازې ۀ ستـنې به ددې پـلــۀ چارترش لراي ورته وموندل سي نو د پـلـۀ "که ښـ

 صحرایي توپونو د تیریدلو تاب او وړتیا ولري."

فیټه وي او د اوبو د بهیدا بهیر ډیر  ۴ـې د آ( تر سینې ژورې دي چې ښایي ۀ ئالندې یو اودر ه  سته خو اوبـۀ "تر پلـ

خو باروړونکې توند او چټک دی. آ( سپور ځواک به په دې فصل )دسمبر کې( ورڅخه له کومې ستونزې پرته واوړي 

 سي اوښتای."ۀ کچرې له دې اودر څخه پورې غاړه نـ

"سره له دې چې ما دا پل له مشخصاتو سره دلته شرحه کړ خو دا ه  شوني ده چې په څو راتلونکو کلونو کې به بل پل 

 ژ[ کې چې ډیر مه  پل دی جوړ سي." –جوړ سي. امیر فرمان ورکړی چې یو پل دې په سرپل )بلخاو( ]بلخاب 

 )میتلند(

له سره تیریږي او پر ښۍ غاړه ۀ آد کپروک له یک ولن  څخه پینقلس  منزل دی او دلته د بند امیر له سیند څخه د پلـ

تر پِل بارک پورې په غرونو کې پرمخ ځي. همدا شان له آد کپروک څخه یوه الره لویدیځ لور له ایکرو سای تر 

د بای غازي له الرې د صوف تر درې پورې تللې ده. همدا شان تر سنگچارک پورې تللې ده او بله الره ختیځ ته 

 ـین پورې شمال ختیځ لور ته ه  یوه الره تللې ده. ئپاۀ کیشیند

« آفتاب روی»ویل سوي چې دا د یوې درې نوو دی چې له ایبکو څخه ختیځ لور ته او د : ۶۸ – ۵. ۳۶ – ۱۶: آقلر

او ربا  له الرې غوري ته تللې الره ه  د همدې درې په اوږدو کې « وتلمیرزا هد بل ک»سویل لور ته پر مخ ځغلي. د 

 پر مخ ځغلي. )اې. بي. سي.(

 –د ایبکو د شمال لویدیځ په یو نی  مایلۍ کې یو کلی دی چې د شینواري افغانانو )پښتنو : ۶۸ – ۰، ۳۶ – ۱۷ آق مزار 

، ۳۶ – ۱۵ي ژورنال دا کلی د ایبکو په شمال کې په کورونه په کې ودان دي. )اې.بي.سي.( افغان سیاسي تأریخ ۵۰ژ( 

 کې درج کړی دی.  ۶۸ -۲

وغان په  القه دارۍ کې د : ۶۵، ــ ۳۵: ــ آق مزار  کورونو یو کلی دی. )اې.بي.سي.( ۳۰دا د سِرپل د فـــو
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کلی دی.  مایله پورته یو کوچنی ۷دا د قیصار په ښۍ غاړه کې له قصبه کال څخه : ۶۴ – ۲۹، ۳۶ – ۱: آق مزار

 ۲مایلۍ کې په  ۱۰بل کلی د صوف د درې په نیږدې ۀ نامـۀ په دغـکورنۍ اوسیږي.  ۱۲)اې.بي.سي.( دلته د وزبیکانو 

 . کې واقع دی ۶۷ – ۱۸، ۳۶ –

توکزر»ن(: دا د سنگچارک د  القه داري ) ۶۶ – ۲۷، ۳۵ – ۵۳: آد پای: آق پی
10

فریسکان »یو کلی دی. دا کلی د « 

تگاو
11

کورونه په کې  ۴۰مایلۍ کې واقع دی او د وزبیکانو  ۵کې د کال سنگچارک د سویل ختیځ په نیږدې  په اوږدو« 

 مایلۍ کې ښیي.  ۱۶ودان دي. )اې. بي. سي.( اوسنۍ نقشې د )اخ پای( نوو د توکزر د سویل په 

کورنۍ په کې ژوند  ۵۰انو دا د میمنې د سویل په دهاِن دره کې یو کلی دی چې د وزبیکو او  رب: ۶۴، ــ ۳۵: ــ آق سي

 – ۳۸، ۳۵ – ۵۴مایلۍ کې په  ۱۰سویل لویدیځ په  -یو بل کلی د میمنې د لویدیځ ۀ په همدې نامـکوي. )اې. بي. سي.( 

 . ن( کې واقع دی) ۶۴ – ۳۷، ۳۵ – ۵۱مایلۍ کې په  ۵ـې د میمنې د سویل لویدیځ په ئن( کې او بل ) ۶۴

 تگاو کې ددرې کلیو نوو دی، دا تگاو له درزآب څخه پر شمالي ۀ په همدې نامـن(: دا ) ۶۵ – ۳۱، ۳۶ – ۷: آق سي

 تگلوري د سرپل لویدیځ کې تر جرد دد پورې تللی دی. 

ن(: دا یو تگاو دی چې له سویل لوري راځي او د قیصار له درې سره له قصبه کال څخه ) ۶۴ – ۳۶، ۳۶ – ۲: آق سي

لري خو هر وخت تیریدل ورڅخه په آسانۍ ۀ چې یو ژور خوړ دی تل اوبـ مایل کښته یو ځای کیږي. دا تگاو ۱ ۱/۲

بدکاک/ بدقاد –ځای کې ډبرین دی چې د قصبه کال ۀ کیدای سي. ددې خوړ بستر په هغـ
12
الره ورڅخه تیریږي، او  

 – ۳سته چې په یو کلی ه  ۀ وي. )پیکاک( په دې تگاو کې د آقسي په نامـۀ فیټو ډیرې ژورې نـ ۲دلته هیڅکله له ۀ اوبـ

 ن( کې واقع دی. ) ۶۴ – ۳۴، ۳۶

مایله کښته له سویل  ۳دا یوه تنگه دره ده چې د تاشقرغان د درې له سیند سره له خرو څخه : ۶۸ – ۲، ۳۵ – ۵۷: آقسو

ختیځ لوري یو ځای کیږي. ظاهراً ددې تنگې درې په پورتنۍ برخې کې قشالقونه او کرهڼه سته او چهار آسیا له خواجه 

نړیدلي کلي کنډوالې ۀ د یوۀ نامـۀ په همدغـ لنډمهالې مجله سره د یوې الرې په وسیلې وصل سوې ده. )اې.بي.سي.( کال

 . کې ښیي ۶۸ – ۶، ۳۵ – ۵۱مایلۍ کې په  ۴د سمنگانو په والیت کې کې د خواجه کال د سویل په 

مایلۍ کې یو کلی دی. میتلند وایي چې  ۱۳په ن(: دا د مزار شری  په ولسوالي کې د بلخ ) ۶۶ – ۴۰، ۳۶ – ۴۵: آق تپه

کورنۍ میشتې دي.  ۱۵۰کورنۍ ژوند کوي خو پیکاک وایي چې دلته د پټهانانو او وزبیکانو  ۵۰دلته د وزبیکانو 

 )اې.بي.سي.(

: دا د مزارشری  او پتاکسهآق تپه
13
د الرې تر منځ د الرې په ښۍ غاړه کې یوه لویه غونډۍ ده چې د مزارشری  د  

مایلۍ کې واقع ده. )اې. بي. سي.( دا غونډۍ د )قالح ۱۱ال په شم
14

ۀ او همدا شان په همدغـپه سویل ختیځ کې واقع ده ( 

 . ج( واقع دی) ۶۶ – ۱۷، ۳۶ – ۵۱یو کلی د مزارشری  په لویدیځ کې په ۀ نامـ
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 - Tukzar 
11

 - Fariskan Tagao 
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 - Kasaba Kala -Badkak 
13

 - Pata Kesa 
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 - Qaleh 
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و کې یو کلی دی. دلته د مایله لیرې د شبرغان د الرې په اوږد ۵ن(: له سِرپل څخه ) ۶۵ – ۵۷، ۳۶ – ۱۸: آق تاش

بل کلی ۀ مایلۍ کې واقع دی. په دې نامـ ۲۰کورونه دي. دا کلی د شبرغان د سویل په  ۱۰وزبیکانو د اډو قومي څانگو 

 ج( کې واقع دی. ) ۶۶ – ۱۰، ۳۷ – ۲۰مایلۍ کې په  ۳۰د شیخ رازي د شمال په 

 مایلۍ یو کلی دی. اوسنۍ نقشې په همدې  ۱۰دیځ په ج(: دا د میمنې د سویل لوی) ۶۴ – ۳۸، ۳۵ – ۵۲: آق زری عرب

 یادوي. «  رب»ـې ئاو بل « اقسي»ـې د ئسیمې کې دوه کلي ښیي چې یو 

: دا د وزبیکانو یوه څانگه ده چې د سِرپل په اساسي درې کې )شمال ته( د سِرپل له ښاراوټي کښته موندل آق زي

 )اې.بي.سي.( کیږي.

 ج(: دا د خرو په شمال لویدیځ کې یو کلی دی. ) ۶۷ – ۳۸، ۳۶ – ۴۳: آق زک ق ق 

مایله  ۴ ۱/۲دا یوه دره ده چې د تاشقرغان له سیند سره له سویل لویدیځ لوري له خرو څخه : ۶۸ – ۲، ۳۶ – ۵۷: آله

 کښته یو ځای کیږي. )میتلند(

  او چهارکنت په لویدیځ کې یو کلی دی. ن(: دا د سرپل په تنگې درې کې د بنِد تاوه ) ۶۶ – ۴، ۳۵ – ۵۶: علف سفی

 تنو اټکل ښیي.  ۸۸۴او  ۷۰۰افغان سرچینې ددې کلي د واړو شمیر د 

دا د هغـې الرې په شمال کې یو کوچنی قشالد دی چې له آد کپروک څخه تر : ۶۶ – ۴۵، ۳۶ – ۶: االغ جورتي

مایله لیرې د تیټو غرونو په اوږدو کې  ۱۲خه اوماخي او د پل بابا زنگي لویدیځ لور ته ځي. دا قشالد له آد کپروک څ

 د اوماخي له چینې څخه راوړي. )اې. بي. سي.(ۀ سته او خلک خپلې اوبـۀ نـۀ واقع دی. دلته اوبـ

دا نوو د هغې غرنۍ لړۍ یوې برخې ته ورکړل سوی چې د سِر پل او بنِد امیر د سیدونو : ۶۶ – ۴۵، ۳۵ – ۳۸: الکه

ۀ واورئ: " بنِد امیر تورکستان" دا غرنۍ لړۍ په ټوله کې کوو نوو نـ –ختیځ او لویدیځ ځغلي تر منځ په  او ډول مخ پر 

لري، خو د سرپل تقریباً سویل خوا ته دوه ښایسته لوړې غرنۍ څوکې دي چې د خواجه صاف او خواجه کساف په 

الی لري او د غرونو  او فیټو تر منځ لوړو ۱۰۰۰۰او  ۱۵۰۰۰نومونو یادیږي. زموږ په باور دا غرنۍ څوکې د 

 فیټه ووایو.  ۱۲۰۰۰لوړوالی کوالی سو 

الکهۀ د»په دې غرنۍ لړۍ کې د الکه له کوتل څخه په دیارلس  منزل کې الره، له 
15

خ»نیولې په «  امرو
16

کې « 

یزه»تر بــو
17

 مایله لیرې تیریږي.  ۷الکه څخه ۀ پورې له دِ « 

و د ت  لپاره  ملي دی خو د بدقاد له تنگې درې پورته الره یعنی له کوتل په خپله ظاهراً د هر ډول باروړونکو څاروی

ِده الکه څخه د کوتل پر لور الره ډیره بده توصی  سوې او د اوښانو د ت  لپاره تقریباً غیر  ملي ده. د کوتل له سره 

کوزه سوې او له هغه مایلو لپاره  ۲مایلو وروسته وررسیږئ الره د  ۴ ۱/۲نیولې چې د بدقاد له تنگې درې څخه له 

خ او بلخاب د ولسوالیو کرښه  وروسته بیا د ختلو یوه لنډه الره راځي چې د خط الرأ( تاج ته رسیږي او همدا ځای د امرو

 جوړوي. 

 له دې ځایه وروسته د امرخ درې ته یوه شیوه الره کښته سوې ده، دا الره دومره سخته نه ده. 
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 - Deh Alakah 
16

 - Amrakh 
17

 - Baiza 
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سویل ختیځ لور  –د اکله د تنگې درې یا د کمر قول پورتنۍ برخه ده چې سویل دا د بدقاد د اوږدې درې سر دی یعنی 

وزري»ته د بند امیر درې ته کښته سوې چې د  له کوچني کلي یو مایل کښته ورسره یو ځای کیږي. د کمر قول په « جــو

الکه کلی ۀ ړاندې د دِ مایله و ۴ ۱/۴سر کې هغه ځای کې چې د بد قاد په اوږدې درې بدلیږي ددې ځای له خولې څخه 

 )اې. بي. سي.(کورونه په کې دي.  ۴۰دی چې د هزاره اانو 

 ن(: دا د بوینقره او بلخ تر منځ یو کوچنی کلی دی. دا کلی د بوینقره د شمال په ) ۶۶ – ۵۵،  ۳۶ – ۲۹: علیکه جار

 مایلۍ کې واقع دی.  ۱۲

رو په منځ کې یوه دره او ه  یو کلی دی، ددې درې د ن(: دا د بې شمیرو مالگینو د) ۶۴ – ۱۴، ۳۶ – ۵: علم لیک

په معنی دی « پوستکي د ایستلو د ځای» کښته کیدونکو اوبو لوری د قیصار د درې په سویل ختیځ کې دی.  ل  لیک د 

ـې د ئچې پخوا ډیر مشهور ځای وو. د  ل  لیک مالگینه دره د زنگي له مالگینې درې سره یو ځای کیږي او له پاسه 

شمیره په مبه  ډول لیکل سوې چې ښایی  ۲۸۰۰دلته د ( ]۲۸۰۰صار له درې څخه د  ل  لیک د کوتل له الرې )قی

پورې الره تیره سوې ده. دا دره په خپل سر کې پراخه او « بیش درې»ژ[ تر  –ـې د کوتل لوړوالی په فیټ وي ئموخه 

خلک استوان ول. دې درې کې ډیرې څاه اانې سته چئ  ځای دی؛ پخوا ډلته ډیرۀ تکه شنه دره ده چې د مالڅر لپاره ښـ

ـې او( ډکې دي دا پراخ ځای له دې ځایه کښته په تنگې درې بدلیږي چې د ر( له خاورې جوړ دن  اړنگونه ئټولې 

 Vـې په دواړو خواوو کې والړ دي. پیکاک وایي: " د  ل  لیک د تنگې درې کښتنۍ برخه ډیره کنډو کنډو ده ؛ دا دره د ئ

توري په شان ژوره تنگه دره ده چې خس او بوټو او ټوټه ټوټه باتالقي ځایونو بنده کړې ده. دا ددرې تر ټولو بده برخه  د

 ده چې ما په دې ټول چول یا درې کې لیدلې ده، دلته آسونه اک راً ان تر سینو پورې په خټو کې بند پاتې کیږي. )پیکاک( 

قلي»مایلۍ کې او د  ۱۵دا د آقچې د شمال لویدیځ په  ن(:) ۶۵ – ۵۷،  ۳۷ – ۲: علم لیک کهنه
18

په سویل لویدیځ « 

یو کلی دی چې د نهِر مگزوو
19
کورونه دي. همدا شان دلته د  ۱۰۰په اوږدو کې واقع دی. دې کلي کې د وزبیکانو  

دي او د مایل د ۀ ږدتقریباً نی  مایل او« باغات»تورکمنانو څو کورنۍ ه  سته چې په خرااه اانو کې ژوند کوي. د کلي 

کورنۍ د همدې سیمې په نیږدې ااونډ کې  ۹۰۰ربعې په اندازې پلن دی. د تورکمنانو یوه غټه شمیره د اټکل له مخې 

ارسریان« »دالي»او « تغان»خپلې رمې پیایي. دوی په قوو 
20

دي. دا خلک د پسونو تر څن  د اوښانو لویه شمیره « 

ۀ رونو خړوبیږي. دلته غن  او ه  وربشې کرل کـېـږي خو وربشې دومره ډیرې نـلري. د  ل  لیک کرهڼه د آقچې په نه

سته خو د اوښ اغزي پریمانه ۀ کرل کیږي. دلته د پاو وړ رشقه ه  کرل کیږي. د سیمې په ااونډ کې  بیعې سبزې نـ

سک سوال»دي. ددې ځای خلک 
21

په  ل  لیک  مایله لیری دي دا بوټي راوړي. ۳سوځوي چې له یوه چول څخه چې « 

 کې په اونۍ کې یو ځل بازار وي. )یکشنبې( یا )یکشنبې بازار( 

له  ل  لیک څخه تر آقچې پورې الره سخته ده ځکه څو کانالونه د الرې پر سر لري او ه  یو شمیر باتالقونه دي چې 

 ی. )اې.بي.سي.(باید ورڅخه څوک تیر سي. د شین غزو ځنگل دلته ا  دي چې له  ل  لیک څخه کښته شین ځنگل د

                                                           
18

 - Kulli 
19

 - Magzum 
20

 - Taghan and Dali Arsaris 
21

  - saxawal  دا هم سخه وال تلفظ کیږي او هم سکسوال یا سک سوال. دا انگلیسې، دري او پښتو او حتی هندي وییی نه دی ښایي په :

 ژ -سیمه ییز نوم د بوټي لپاره وي.  وزبیکې یا تورکمني کې کوم
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فیټو په شاو خوا کې. پیکاک  ل  لیک له میمنې څخه تر  ۳۰۰۰لوړوالی: د : ۶۴ – ۴۰، ۳۵ – ۵۳:  لمری: علم لیک

المار پورې د تللې الرې په اوږدو کې یو کوتل یادوي. میتلند اومان کوي چې دا باید  ل  لیک وي او د هغـې کاسې آب 

ۀ اوسنۍ نقشې د سلما لیک په نامـد  ل  لیک زیارت په کې دی. )اې.بي.سي.( ـې بولي چې ئپخشان ته نرو ختلی ځای 

 . ځای په همدې سیمې کې ښیي

یکاو درې»: دا د کوچي  ربانو یوه څانگه ده چې الن چاري پــو
22

 ته په ت  رات  کې دي. )اې.بي.سي.(« 

کچان»ن(: دا د سرپل د ولسوالۍ د ) ۶۶ – ۱۲، ۳۵ – ۳۴ آلر 
23

والدي هزاره »کلی دی چې د څانگې کې یو «  فــو

مایلۍ  ۵۰دا کلی د جوزجان په والیت کې د کال توکزر د سویل لویدیځ په کورونه په کې دي. )اې.بي.سي.(  ۷۰« اانو

 . کې واقع دی

: دشِت اله شاه: واورئ: بلساغمساله شاه
24
 

 ن( واورئ: اِلبرز) ۶۶ – ۵۲،  ۳۶ – ۳۵البرز: ۀ : کوالبرز 

دا یوه ناله ده چې په سویل ختیځ کې د قیصار پر درې باندې ورکوزیږي. پیکاک وایي چې دا ناله : ۶۴ــ ، ۳۶ــ  ال رتي 

له سیند سره د یو ځای کیدلو له ټکي پورته د لومړیو شپږو مایلو لپاره « االه»ـې د ئپراخه او مخ خالصې ده او بستر 

له مالگینې نالې سره یو ځای کیږي، «  اشور بی »دا د  مایله لیرې ۱۲ ۱/۲مالگین دی. د یو ځای کیدلو له ټکي څخه 

پرانداز»ـې د ئاو دا اساسي ناله ده او سرچینه 
25

اماندینگک»اوب یلوونکي یا آب پخشان او د « 
26

مالگینه ناله ده. د یو « 

سانو درو له الرې مایله پورته د نالې بستر کنډو کپر دی چې دلته الره ناله شاته پریږدي او د څو آ ۷ځای کیدلو له ټکي 

کبک»مایله پورته بیا له نالې سره مخامخ کیږي. دلته د  ۵پر مخ ځي او 
27

کبک جر»یا « 
28

فر ي نالې د یو ځای « 

ۀ کې یوه شنه په بوټو پوښلې دښته ده؛ په دې دښتې کې د یوۀ کیدلو مخال  لور ته د یوې لوړې څنگیزې درې په خولـ

دیوالونه او د اوبو زیرمې. دلته یو وخت، مخکې له دې چې د تورکمنو مهاجمو ډیر لوی قشالد نښې پاتې دي لکه زاړه 

 کورنۍ اوسیدلې.  ۲۰۰۰تر برید او تاړاک الندې راسي، د شپنو 

له دې ټکي پورته د درې له بستر سره له دې چې یو ژور سیل وړی خوړ سته خو بیا ه  هموار او مخ خالصی دی؛ او 

ـې د څن  درې تر ډیره د خلکو په قشالقونو ډکې دي. دلته له درې سره ددې ئه دا او ه  د راتلونکو دوه وو مایلو لپار

یکیزه اولدي»یوې خوا ته د 
29

خ»او «  قره بورو
30

یارخور»نالې او ددرې بلې غاړې کې د « 
31

مالگینه ناله یو ځای « 

کې د یار خور نالې او همدا کیږي. یوه الره چې ډیر ت  رات  ورباندې سوی په اساسي اوب یلوونکي یا آب پخشان 

کرماندي»شان د 
32

نالې ته تللې ده؛ او ورته نیږدې بله الره د آب پخشان بلې غاړې کې نیغ په نیغه قره بابا ته ځي. « 

                                                           
22

 - Paikam Dara 
23

 - Kachan 
24

 -Balsaghmas 
25

 - Parandaz 
26

 - Amandingak 
27

 - Kabak 
28

 - Kabakjar  
29

 - Yekizaguldi 
30

 - Karabarakh 
31

 - Yarkhor 
32

 - Karamandi 
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وروستې یاده سوې الره مشهوره الره ده او له کله چې چول ا  استوانی سوی وو له دې ځایه دا الره ډیره کاریدله او 

الره وه. د قره برخ د نالې په اوږدو کې د الدرتي کوتل رارسیږي چې د اساسي آب  –و معمولي اتصال میمنې ته د رسیدل

 ته کښته الره ورڅخه تللې ده. « بش درې»پخشان د شمال لور ته 

 د الدارتي مالگینه ناله هر ډول سون بوټو او نورو بوټو څخه په بشپړ ډول محرومه ده. )پیکاک(

ن(: دا د نهِر مگزوو) ۶۶ – ۴، ۳۶ – ۵۱ لیلي: مهاجر لیلي: 
33
مایلۍ  ۷پر غاړه د آقچې د ښاراوټي د سویل لویدیځ په  

ـې تر ډیره کنډو کپر کړې او ئشبرغان الرې ته نیږدې یو کلی دی. د اوبو کانالونو شاو خوا ته ځمکې  –او د آقچې  کې

ایډۍ بوټو»د لوړو 
34

کورنۍ استوانې دي.  ۴۰ اشوریانو/ آشوریانو ډیره اندازه په کې شنه سوې ده. دې کلي کې د « 

)میتلند( اوسنۍ نقشې دا ځای د  الیلي
35
 په ډول ښیي.  

ۀ کورنۍ دی. په همدغـ ۴۵۰ـې تقریباً ئ: دا د وزبیکانو یوه قومي څانگه ده چې په اندخوی کې ژوند کوي او شمیر علیلي

خامیش»څو تورکمن کورنۍ ۀ نامـ
36

کې ژوند کوي خو په افغان تورکستان کې د  لیلیانو ـې په بلخ ئته نیږدې او څو « 

 سته. )پیکاک، ِمرک(ۀ نـۀ کوو قوو یا د تورکمنانو د قومي څانگې په نامـۀ په نامـ

 : واورئ: درز آبالغان  ره

 ـ ه ده چې په اندخوی کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(ئ: دا د وزبیکانو یوه  االهن ي

 : واورئ: یخ درهعلي

  ن(: دا د بلخ د سیند پر غاړې د چمتال په شمال لویدیځ کې یو کلی دی. ) ۶۶ – ۴۶، ۳۶ – ۴۳: علي آاا 

مایلۍ کې یو کلی دی چې د نهِر شاهي پر  ۲ن(: دا د مزارشری  د ختیځ په ) ۶۷ – ۹، ۳۶ – ۴۳: نواقـل: علي چوپان

اله »بي. سي.( اوسنۍ نقشې دا نوو د  کورنۍ میشتې دي. )اې. ۵۰غاړه واقع دی. دې کلي کې د کوهستاني هزاره اانو 

پان چو
37

 په ډول لیکي. « 

 ه  یادیږي او په ۀ په نامـ« الي چوالی»ن(: دا یو کلی دی چې د ) ۶۳ – ۵۵، ۳۵ – ۵۴: )آلي چوالی(: علي گل

قع ولي څخه د قیصار تر درې پورې موقعیت کې واۀ کې واقع دی، دا وادي په شمال ختیځ کې له قلعـ« وادي  لي ال»

 مایلۍ کې دی.  ۱۲ده. دا کلی د چهارشمبې د شمال په 

ج(: دا د سرپل په ولسوالۍ کې د درزآب د  القه دارۍ د برخې بلچراغ کې یو کلی دی. ) ۶۴ – ۵۲، ۳۵ – ۵۷: علیکه

 کورنۍ په کې دي. ۱۰«  لیکه وزبیکانو»مایله کښته د سیند په اوږدو کې واقع دی چې د  ۲۰دا کلی له بلچراغ څخه 

 مایلۍ کې دی.  ۷)اې. بي. سي.( دا کلی د میمنې د شمال ختیځ په نیږدې 

مایلۍ کې یو  ۸ن(: دا د آقچې په ولسوالۍ کې د آقچې د ښاراوټي د سویل لویدیځ په ) ۶۶ – ۵، ۳۶ – ۴۹: اِلک رااط

شمیر نیږدې  افغان سرچینې ددې کلي د واړوکورونه په کې میشت دی. )اې.بي.سي.(  ۲۵کلی دی چې د وزبیکانو 

 . تنه ښیي ۹۰۰

                                                           
33

 - Nahr -i- Magzum 
34

 - tussocky grass 
35

 - Alaili 
36

 - Khamish 
37

 - Ala Chapan 
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افغان پر سرحد باندې  –دا د تورکستان په چول کې د تروو اوبو یوه څاه ده چې تقریباً د رو( : ۶۴، ــ ۳۶: ــ الیلنگ

یور»واقع ده. دا څاه له  جلــو
38

ۀ څخه د اغزکین  تر مالگین نهر پورې د تللې الرې په اوږدو کې شمال لور ته په یو« 

 مایله لیرې ده. )پیکاک( ۱۰کاسې کې واقع ده چې د نهر له خولې څخه منځ تشي ځای یا 

ته د تللې الرې په اوږدو « رشیک»ج(: دا د صوف په درې کې یو کلی دی، دا کلی ) ۶۷ – ۱۰، ۳۵ – ۳۹: علي مر ان

 مایله لیرې واقع دی. )اې. بي. سي.( ۵ ۳/۴څخه « قمچ»کې له 

 د یوې تنگې درې په پای کې یو کلی دی. دا تنگه دره شمال ختیځ خوا کې د  ن(: دا) ۶۷ – ۸، ۳۵ – ۴۸: علي میران

 صوف د درې لورته پرمخ تللې ده. 

فیټه. دا له شبرغانه تر مزارشری  پورې د  مومي  ۱۲۸۰ن(: لوړوالی: نیږدې ) ۶۶ – ۱۰، ۳۶ – ۳۹: علي مغل

ۍ کې دی او له شبرغان څخه د سړک له الرې الرې پرغاړه ددمې نیولو یو ځای دی. دا ځای د مزارشری  په ولسوال

مایلو په  ۷یادیږي واقع دی او د ۀ په نامـ« میداِن  لي مغل»مایله لیرې دی. دا ځای په یوې دښتې کې چې د  ۲۷

ځایه چې شکارقليۀ اوږدوالي تر یو
39
نومیږي غقـېـدلې ده. همدلته یو زیارت سته چې پنقه یا شپږ لویې  )شکر قلي؟( 

لري، دلته د څو ویجاړو کورونو کنډوالې سته او د غنمو کوچني پټي ه  سته. دلته یو فقیر سته ، دا فقیر په  لویې ونې ه 

 دې ټولې سیمې کې ددې سیمې یوازینی استوان واړی دی. 

کوچني کانال کې رالیږدول ۀ ورڅخه په یوۀ د غرونو په ډډو کې له زیارته یو مایل لیرې څو لویط چینې سته چې اوبـ

ککړې ۀ ـې دا اوبـئښې او پاکې دي خو یوازې لږ شانته مالگین خوند لري؛ راکښته ۀ ږي. ددغو چینو په سر کې اوبـکی

خپلې رمې راولي او همدلته د څارویو ۀ او په خټو لړلې دي چې یوازې د څاریو د څښلو لپاره مناسبې دي. دلته شپانـ

ـې ډکوي. دلته له څو پټیو ئیر پر غاړه واقع او د اړتیا پر مهال لپاره لوی لوی آبخورونه جوړ سوي دي چې د اوبو د به

 سته. ۀ نـۀ په است ناء دا ټوله دښته او د غرونو ډډې لوڅي او له دوړو او خاورو ډکې دي. دلته سون لراي او واښـ

 ـې دوه  دی. )پیکاک(ئ لي مغل له شبرغانه تر مزارشری  پورې لومړنی  ادي منزل دی، او اماو صاحب 

 

 نور بیا

 ...دفعه دار امیر خان وایي چې: ۶۷،ــ ۳۶: ــ علي موسی

 
الندی د ښاغلی آریا صاحب په آرشیف کی د لمړی ټوک، دوېم ټوک  لینک قدرمنو لوستونکو! تاسو تر دغه یادونه:

 ټولي برخي لوستی شی.او دریم ټوک 
 

                                                           
38

 - Jalaiur 
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 - Shakar Kuli 
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