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په آق کپروک کې یو غرنی خط الرأس د بلخ آب د سیند د ښۍ زاویې گردچاپیره : ۶۶ – ۵۲، ۳۶ – ۴ چه:ار

غځـیدلی او بیا په شمال خوا کې په چول کې غځـېـږي او د سنگچارک د اوبو راټولولو د کاسي شمال ختیځې ډډې 

ۀ کو»ـې د ئو د کیڼې غاړې برخه اۀ په نامـ« ارچهۀ کو»خط الرأس د سیند د ښۍ غاړې برخه د ۀ بندوي. ددغـ

یادیږي. ددې خط الرأس شمال ختیځې ډډې نرمې او د پستو په ونو پوښلي دي؛ ۀ په نامـ« الُمرتکۀ کو»یا « هولکر

فیټه لوړ دي. د بلخ آب د سیند  ۱۰۰۰ـې دنگه او ډبرین گړنگونه لري چې د آق کپروک له سطحې څخه ئسویلي خوا 

الرأس له منځه د یوې ژور او تنگې چاودې له منځه مومي او ورڅخه تیریږي. دا چاوده  خپله الره د همدې خطۀ اوبـ

ـې دنگ عمودي گړنگونه والړ دي. سیند د آق کپروک له کلي کښته ئفیټه پراخه او په دواړو غاړو کې  ۱۰۰

سته. )امام ۀ ره نـډیر تنگ تنگي ورځغلي. له دې کښته د تللو هیڅ ممکنه الۀ ورننوځي او په ډیرتوندوالي په دغـ

 . په سویل ختیځ کې موقعیت لري« المورتکۀ کو»ځای ښیي چې د ۀ په نامـ« ارچهۀ در»اوسنۍ نقشې د شریف( 

دا یو کوتل دی؛ ددې کوتل له سره له خرم څخه تر رباط پورې الرې تیریږي چې د رباط د : ۶۷، ــ ۳۵: ــ ارچه

ـې د اوښ د تگ لپاره مناسبه ئدی: الره ۀ دا کوتل دومره لوړ نـ مایلۍ کې موقعیت لري. ظاهرا   ۷سویل لویدیځ په 

 ده. )صوبه دار محـمد حسین(ۀ الره ده، خو د توپونو د وړولو لپاره عملي الره نـ

مایلۍ موقعیت لري. له دې  ۶ن(: دا د سنگچارک په ولسوالۍ کې د توکزر د شمال په ) ۶۶ – ۲۳، ۳۶ – ۲ ارچه تو:

ر َسوزمه قلعې پورې الره تیریږي چې څو کوچني کلي په کې ودان دي او د کلیو گردچاپیر ځایه له توکزر څخه ت

 )میتلند(ۀ. کورنیو ژوند کاو ۱۳۰ز کال د وزبیکانو ۱۸۸۶پټي دي. دغو کلیو کې په ۀ شنـ

د  ن(: دا د سرپل د ولسوالۍ د قـُـرچي په عالقه دارۍ کې یو کوچنی کلی دی چې) ۶۵ – ۲۸، ۳۵ – ۵۴: ارچه تو

مایلۍ کې د هغې الرې په شمال کې واقع دی چې  ۵گوښي گوټ کې د قرچي د لویدیځ په ۀ غرونو تر لمنې الندې یو

کورنۍ اوسیږي. )میتلند( اوسنۍ نقشې ددې  ۴۰له اساسي درې څخه تر بلچراغ پورې ځي. دې کلي کې د تاجیکانو 

 ځای نوم د )ارچکتو( په ډول ښیي. 

 ن(: دا په شیرین تگاب کې له بلچراغ څخه تر قرچي پورې د الرې په اوږو کې، ) ۶۵ – ۲۹، ۳۵ – ۵۴: ارچکتو

 په سویل ختیځ کې یو کلی دی. « درز آب»د 

سرآسیا د الرې په منځ کې یو کوتل دی.  –شادیان  –فیټه. دا د ایبک  ۷۸۳۰لوړوالی : ۶۷ – ۱۷، ۳۶ – ۲۷ ارغیلي:

د اوبو راټولولو د کاسې په ختیځ کې گړنگونو باندې خیږي: یعنی: د  د هغو دریواړو الرو په منځ کې چې د شادیانو
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ـې رفک ئرفک، کوزه شکن او ارغیلي الرې، ارغیلي په قطعې ډول تر نورو دوه الرو ښه الره او تر ټولو بده الره 

 ده. ښایي د ارغیلي الره د اوښانو د تگ لپاره تر ټولو ښه الره وي. 

مایل کې یوې ژورې درې ته د کښـتـه کیدلو د  ۱ ۱/۲یږدې کیدلوسره له بوکه څخه په له سویل ختیځ لوري چې په ران

تیریږي. کښته الره شیوه او مارپیچه ۀ ـې د تخِت خان په کاسې کې د راټولیدلو اوبـئالرې ژۍ رسیـږي چې له منځه 

شیه انجیر»کې د کمانگر له الرې د ده، د کښته کیدلو دا الره تقریبا  نیم مایل اوږده ده. د کښته کیدلو د الرې بیخ 
1

 »

مایلۍ کې واقع او زیارت ته نیږدې د اوبو  ۷. )بوکه مزار یو زیارت دی چې د شادیانو د سویل ختیځ په الره راځي

 چینه سته.(

منځغری نسبتا  ښایسته او ډبرین دی، په حقیقت کې دا منځغری په خپل سر او کښته کې چې الره ورڅخه تیریږي یو 

ونو پوښلي دي. د ارچې د توربخون رنگ تر څنگ یو بل ډول ونه هم ۀ ی. د دې سیمې اړخونه معموال  ښـتنگی د

یادوي چې هر چیرې په گڼ ډول شنې کیږي. د تنگي په بیخ ۀ په نامـ« غرنۍ ولې»یا د « بیِد کوه»ـې ئسته چې خلک 

او هم لرگي پریمانه دي خو ۀ ینې سته. دلته هم اوبــې د اوبو چئسته خو په ډډو کې ۀ یا د اوبو بهیر نـۀ کې کومه ویالـ

 د کمپ وهلو ډیر لږ ځای لري. 

ـې ال دا چې له څو سوه یارډو وروسته آسانیږي او د الرې په ئپورې ۀ له منځغري څخه پورته ختل آسانه دي په زړ

نځغري سر رارسیږي چې مایلۍ کې د م ۲ ۱/۴څخه په « بوکه مزار»هم بهیږي. له ۀ اوږدو کې د کوچنۍ چینې اوبـ

د ارغیلي کوتل دی. دلته په گړنگ کې یوه انقطاع سته چې په دواړو غاړو کې په ډیر ښایست پورته ځي چې له سره 

ـې د افغان تورکستان دښته تر اکسوس پورې سیمه په ئـې د شادیان د راټولیدونکو اوبو د کاسې سیمه او ور ها خوا ئ

ـې له لیرې ښکاري. کښته کیدل په لومړیو کې آسانه دي خو د کښته ئچې ځال پراخ منظر کې په الس ورکوي ۀ یو

کیدلو الره ډیر ژر شیوه او مارپیچه کیږي، الره په خپله نسبتا  ارته ده خو په کوچنیو ډبرو او جغلو پوښلې الره ده او 

ونو او خسو په ځانگړې توگه په ځینو ځایونو کې ناهمواره ده. د غرونو ډډې په تخته سنگو ډکې دي، خو په کوچنیو 

 په جگ سر کې پوښلې دي. 

تر  ۶په  ۱ـې له ئفیټه دی. د کښته کیدلو سختي  ۱۰۰۰ددې ځای له سره بیا د شیوه ځای د برخې تر بیخ پورې سقوط 

 کې ده.  ۷په  ۱

ر نیم مایل پورې ـې بیا هم تئد شادیانو کاسې ته د کښته کیدلو الره دوام مومي که څه هم لږ شیب لري خو سختوالی 

کې دی.  ۹په  ۱ـې ئفیټه دی نو له دې کبله سختوالی  ۲۹۰مایله(. سقوط نیږدې  ۱ ۱/۴دوام لري )یعنی له سره څخه 

 ن( کې موقعیت لري. ) ۶۸ – ۲، ۳۶ -۲۲یو غر ښیي چې د ایبکو شمال کې په ۀ نامـۀ اوسنۍ نقشې په همدغـ

فیټه ژور دی او د  ۸هرونو څخه دی چې د بلخ دښته خړوبوي. دا نهر دا یو له هغو اتلسو ن: ۶۶، ــ ۳۶: ــ ارغنداب

سته او د نهر غاړې کښته ۀ بنگالې له کلي څخه پورته له بنِد امیر څخه سر را پورته کوي. ددې نهر پر سر کوم پل نـ

 کې تیریږي. )پیکاک(مایلۍ  ۸بلخ الره د بلخ د شمال لویدیځ په  –ریونده تللې دي. د ارغنداب د نهر له سره د ِکِلف 

مایله لیرې یو کوچنی کلی  ۵ن(: دا د نهِر مشتاق پر غاړه، د بلخ له شمال ختیځ څخه ) ۶۶ – ۵۸، ۳۶ – ۴۸: ارغون

کورنۍ په کې میشتې دي. ددې کلي نوم د ارگون او اورگون په ډول هم لیکل  ۱۰دی. د پټهانانو )د گدونو څانگو( 

 سوی دی. 

 مایلۍ کې راځي.  ۵دا د آمو دریا پر غاړه یو کلی دی چې د شور تپې د ختیځ په : ۶۶ – ۵۶،  ۳۷ – ۲۱: اریغ باتر 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۱۵: دا د شور تپې د ختیځ په نیږدې اریق بهادر 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۰ج(: دا د خمیاب د سویل ختیځ په ) ۶۵ – ۵۲،  ۳۷ – ۲۸: اریق چنلي 

په شمال کې یوه دښته ده چې له شبرغانه تر مزار شریف پورې ۀ دا د البرز د غر: ۶۶ – ۱۳، ۳۶ – ۴۶: ارجنه

وه سوې خو په دښتې کې زړې غونډۍ ۀ ز کال کې دې دښتې کې کرهڼه نـ۱۸۸۶مستقیمه الره ورڅخه تیریږي. په 

 او د کنډواله سویو کلیو نښې پاتې وې. )پیکاک(

لۍ کې یو قشالق دی. دا قشالق د سرخ قلعه او دو آِب شاه پسند تر دا د دوآب په ولسوا: ۶۷ – ۵۵، ۳۵ – ۳۳: ارملک

منځ د تاشقرغان د سیند د اوبو د پیل په درې کې واقع دی. دا دره په ارملک کې تنگه کیږي او د د ارملک د تنگي په 

 یو تنگی جوړوي. )میتلند(ۀ نامـ

مایلۍ کې موقعیت لري. دې کال ته  ۸ ۳/۴ځ په دا یوه ورانه ویجاړه کال ده چې د شبرغان د شمال ختی: ارغـُـلي

 کورونه دي. )میتلند( اوسنۍ نقشې دا نوم د ایَرغلي په ډول لیکي.  ۲۰نیږدې د وزبیکانو 

فیټه. دا د کمپ وهلو لپاره ځای او د اندخوی د سیند د غاړې  ۱۲۴۰ج(: لوړوالی ) ۶۴ – ۵۶، ۳۶ – ۴۴: ارپه گذر

مایله کښته او د اندخوی  ۱۸ۍ په سویلي کرښه کې له دولت آباده )شمال لور ته( یو گودر دی چې د اندخوی د ولسوال

                                                           
1
 - Shiah Anjir 
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مایلۍ کې موقعیت لري. میتلند وایي:" دا هماغه ځای دی چې پیکاک په کې پاتې سوې وو او د  ۲۰د شمال لویدیځ په 

چپ گودر»
2

ـې یو څه ئگذر دی او بل  ـې ارپهئـې یادوي. په حقیقت کې دلته دوه گودرونه سته. پورتنی ۀ ئپه نامـ« 

ـې کوم دی. په هغې نقشې کې چې ښاغلي "گور" ئواټن کښته چپک گذر دی." )خو په دې باندې ډاډه نه یم چې کوم 

کښلې د ځایونو نومونه بدل سوي دي.(" د قرار گاه د جوړلو لپاره پریمانه ځای سته. دلته په دې فصل )اپریل کې( 

یارډه دی. د سیند دا  ۲۰یارډه ارت دی. د بهاندو اوبو ارتوالی په خپله  ۲۰۰تر دلته واښه پریمانه دي. د سیند ټول بس

لید؛ ۀ د جوړ ولو لپاره هیڅ مناسب شی ونـۀ ټول بستر د شین غزو او نورو لوړو ونو په ځنگل ډک سوی دی. ما د پلـ

 ددې ځای په ختیځ کې دي." خو البته چې سون لرگي ډیر پریمانه دي. همدا شان لږ کښته پریمانه کوچني بوټي 

دا د صوف په درې کې یوه دره ده چې د شمال لویدیځ پراتو په لرلو سره د کال : ۶۷ – ۱۶، ۳۵ – ۵۷: ارپا قول

بیانان تورکانو»سرکاري د شمال په څو مایلۍ کې له خشک درې سره یو ځای کیږي. دې درې کې د 
3

کورنۍ  ۳۰« 

 ۶۸ – ۴، ۳۵ – ۲۹ه دره ښیي چې په دوآب روی کې په دو آب کې په ژوند کوي. )اې. بي.سي.( اوسنۍ نقشې یو

 ن( کې پر مخ ځغلي. )

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۶ن(: دا د میمنې د شمال ختیځ په ) ۶۵ – ۱۲، ۳۶ – ۳: ارپتو کوتل 

 : ارسري

نورو مهم قوم وي. د  په تورکمني قومونو کې ارسري د تکه گانو تر څنگ ښایي تر ټولو گڼ شمیره، بډایه او تر ټولو

افغان سرحدي تحدید کمیسیون افسران په دې وتوانیدل تصدیق کړي چې ارسریان اوس په بشپړ ډول په اکسوس کې 

متمرکز او راټول دي او د سیند په ورڅیرمو ولسوالیو کې استوگن دي. ددوی د استوگنې بنسټیز ځایونه د سیند په 

ه نیولې بیا تر چهار جوی پورې کښته ټولې د کښت وړ ځمکې له یوې کیڼې غاړې کې دي چې له ِکِلف )کلفت( څخ

مخې پرته له دې چې کومه انقطاع یا فاصله په کې وي ټولې د ارسریانو له پلوه اشغال سوي دي. د سیند په ښۍ غاړه 

د ِکِلف  کې د کښت وړ خاورې څنډې د وزبیکانو او ارسریانو تر منځ ویشل سوي او له یو بل سره گډې سوې دي، دا

ـې د سیند د کینې غاړې په شان خالص ئله مقابل لوري بیا لږ کښته د قرقین د کلیو په مخالف لوري کې دي او وگړي 

سیک او قوت  -دي.خو ویل سوي چې وزبیک عناصر خپل ځای تورکمنانو ته ورکوي او ښایي په ژوند ۀ ارسریان نـ

وي. داسې ښکاري چې لږ تر لږه د افغان تورکستان په والیتونو  ، په صنعت او د اهدافو په ټینگوالي کې ورڅخه ټیټ

کې لږ شک سته چې وزبیکان دې د شا تگ په حال کې وي، یا په هر حال ځای پرځای دریدلي دي حال دا چې د 

ارسري وگړي د پرمختگ په حال کې دي او تیت کیږي او شک نه سته چې د اکسوس دواړه غاړې به له ِکِلف تر 

پورې ټولې د ارسري په انحصاري مالکیت کې وي. د اندخوی یوه کوچنۍ برخه او د آقچې او د شبرغان چهار جوی 

د ولسوالیو ټوله شمالي برخې ارسریانو نیولي دي؛ حال دا چې ددې قوم یوه کوچنۍ څانگې ځانونه له ِکِلف څخه د 

ه بلخ کې او له بلې خوا په شیرین تگاب ـې ځانونه له یوې خوا پئشور تپې پر لور وړاندې وروسته کیږي او نورو 

ځای پر ځای کړي دي. له همدغو شرحو ښکاري چې ارسریانو زښته ډیره سیمه اشغال کړې ده. دا هم ویل سوي چې 

دی کړی. میتلند وایي چې دوی د سریکانو او ۀ قوم د ځان له دفاع پرته بر بل چا برید او تهاجم او یا یرغل نـۀ دغـ

دي خو د سریکانو او تورکمنانو په شان پر ځان ډاډه او هوډمن خلک دي. دغه ۀ په تن هډور نـ تورکمنانو په شان

قاطعیت سره ملگری دی او داسې ښکاري چې هیڅ څوک حتی د نرمترینه ارسري د ۀ وقار او متانت له ډیر ښـ

یر زیارگالي او کوښښي او د سي کوالی. دوی ډیر منظم خلک دي، ډۀ د ظلم کولو فکر هم ال نـۀ ځورولو او یا پر هغـ

ستاینې وړ کروندگر دي. دوی غالۍ او نیمڅي جوړوي خو ددوی غالۍ د سیریکانو او تکه گانو په پرتلې په ټیټ 

کیفیت کې دي. دوی تل د نیمڅیو په کیږدیو کې ژوند کوي چې دا کیږدۍ د وزبیکانو د هغو په پرتلې ډیرې ښې دي 

یاشتو لپاره له خپلو رمو سره چول یا دښتو ته په تگ سره ورڅخه خوند اخلي. او په پسرلي کې د یوې یا دوه وو م

ظاهرا  دوی لږ شمیر آسونه او اوښانې لري، دوی خپل ژوند بزگرۍ، د پسونو او کورنیو څاریو پالنې او یا د وریښمو 

ـې لږ پیکه دی. ئو رنگ تولید ته وقف کړی دی. د ارسریانو جامې تقریبا  هماغه د وزبیکانو جامې دي یوازې د جام

ـې د وزبیکانو په شان دي. دوی په ندرت سره ئدوی د پسه د پوستکي متمایزه خولۍ پر سر کوي او بوټان یا موزې 

وسلې گرځوي. افغان دولت پر دوی باندې سپکه مالیه ایښې ده، د اوبو د غاړو د سیمو د عوایدو ټولټال چې له خمیاب 

 روپۍ( دی.  ۱ټنگې =  ۳ټنگې ) ۵۵۰۰۰یمه ده یوازې نیولې تر ِکِلف پورې غځیدلې س

دلیکلو ۀ ددې قوم نوم په عام ډول هماغسې پورته ویل سوي )ارسري( لیکل سوی دی خو ویل سوي چې ددوی د نامـ

 ـې کیږي: زړور، د طالیي ویښتانو یا زیړ خلک ئسري( وي چې معنی  –سمه بڼه باید )اري 

 پورې راپور لیکلی دی: ۀ ندنی په زړز کال کې ِمرک سي. اس. ال۱۸۸۵په 
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" تأریخ: د ارسریانو تأریخ د تورکمن د اقوامو په پرتلې منحصرا  او منفردا  بې پیښو تأریخ دی. داسې ښکاري چې په 

آخل»پړاو کې د اوولسمې پیړۍ د پای په شاوخوا کې دوی د ۀ یو
4

او مروې، د مرغاب دره تر باالمرغاب پورې « 

پرله پسې توگه د اکسوس د غاړې بډایو سیمو ته مخه کړې وه؛ دا د تیرې پیړۍ د لومړۍ نیمایي  ونیوله. مهاجرو په

ژ( د یرغل او د  –په پای کې ول چې ددې قوم سترې برخې له هغې تشې څخه گټه واخیستله چې د نادرشاه )افشار 

نو دوی په لوی شمیر کې پر  د ځایناستۍ پر سر د جگړو له کبله رامنځته سوې وه،ۀ هغه له مړینې وروسته دد

اکسوس راواوښتل او د بخارا او د افغانستان د شاهانو او امیرانو سوله ناکه او آرامه رعایا سول. له دې چې ارسریان 

فطرتا  مستقل او نارینه خلک دي نو که ظلم ورباندې وسي نو غواړي او کوالی سي چې بل چیرې مهاجرت وکړي له 

انقیاد او تابعیت جغ په نرمۍ تحمیل سوې او هغوی هم په آسانی زغملی دی او په دې سره دې کبله پر دوی باندې د 

کې بوخت سوي دي. ددوی « پیله کشي»دوی په آرامۍ او سوله ناکه ډول استوگن سوي او په بزگرۍ او ریښم گري 

پل قوم له اصلې بدنې سره کاله مخکې بیرته د خ ۲۵ډله په مرغاب کې په پنجِده کې شاته پریښودل سوې ده. دا ډله 

هغه مهال یوه ځای سوه کله چې سرکیان له سیند پورته له مروې څخه پنجده ته الړل؛ او داسې ښکاري چې په 

 سته. ۀ اکسوس او د اکسوس له گاونډ سیمو پرته ارسري تورکمنان بل چیرې نـ

 قومي ویش: د ارسریانو د قومي ویش اساسي برخې دا دي:

 Ulu Tapa اولو تپه

 Gunesh گـُـنِش

 Kara قره

 Bakul بکول

 

بلکو په ډول ویل کیږي. د ټولو  –داسې ښکاري چې د بکول څانگه دې د قره یوه فرعي څانگه وي او تل د قره 

ټبرونو او څانگو غړي په مختلط ډول ژوند کوي؛ له همدې کبله د قره د استوگنې سیمې کیدای سي په بیالبیلو ځایونو 

چې له شیرین تگاو څخه تر چهار جوی پورې غځـېـدلې سیمې کې استوگن دي، او د نورو فرعي کې وموندل سي 

څانگو او ټبرونو په منځ کې تیت دي؛ خو د قاعدې له مخې د هرې فرعي څانگې مستملکات په کافي اندازې سره 

ـې د خواجه ساالر په عالقه ئه د خپل کانال یا د نهر په اوبو خړوبیږي، یوه ښه بیلگۀ متمایز او بیل دي چې د هر یو

دارۍ کې لیدل کیږي. د قرقین، سرکار او نورو قبیلو په شان چې له ارسریانو سره ژوند کوي په بشپړ ډول له 

له نیږدو اړیکو څخه اخلي او ځانونه په بشپړ ډول ۀ ارسریانو سره مدغم سوي دي، دا قبیلې خپله جرړه د قبیلې د نیکـ

 ارسریان بولي.  

: داسې ښکاري چې ارسریان د دود یا رسم او رواج او عمومي چارچلند له اړخه له نورو او خصوصیاتعادات 

ځای کې استوگن سوي ۀ تورکمنانو څخه کوم توپیر لري خو ددوی څو نسله چې په بزگریزو چارو کې بوخت او په یو

ـې ستر بدلون رامنځته کړی ئو کې نو طبیعي ده چې ددوی په خوارقو او عاداتو او تر یوې کچې ددوی په خصوصیات

لري. ددوی په منځ کې شدید او یا کوم ۀ توب اللهانده ژوند نور نـۀ دی. دوی ال تر اوسه خپلې رمې ساتې خو د شپانـ

ـې په منځ کې عامې دي. د چهار جوی په « ئخس دزدي»جدي جنایي جرم ډیر په ندرت پیښیږي خو کوچنۍ غالوې 

و قره ارسریانو په استثناء چې د اندخوی، آقچې، شبرغان او میمنې سیمې لوټي او په کې چم گاونډ کې د څو نافرمان

ـې کوي؛ دوی د آس له ۀ ئغالوې کوي، پاتې نورو ارسریانو دغسې لوټمار بریدونه نور شاته غورځولي دي او نـ

ددوی د غالیو کیفیت او وي. ۀ روزلو الس اخیستی دی او ښایي په ټولو تورکمنانو کې دوی کم مهارت ترینه سپار

ـمي استوگنځایونه لري خو بیا هم هره ارسري ئنوعیت هم له بده پسې بدتر سوی دی. سره له دې چې دوی اوس دا

ـې غوړوي او په دوبي کې په کې اوسیږي، ئکورنۍ ال تر اوسه یوه کیبتیکه یا کیږدۍ لري او په خپل انگړ کې 

اوس کامال  مقیم بزگري ژوند ژواک لري. هغه غالت چې ارسریان کري لري بلکه ۀ ارسریان نور کوچیاني ژوند نـ

هماغه عمده غالت دي کې په نور ټول افغان تورکستان کې کرل کیږي. په ژمي کې د اکسوس پر غاړو او نورو 

 ځایونو کې غنم، وربشې، لوبیا او رشقه له اوبولگولو پرته کرل کیږي. په دوبي کې جوار عمده خوراکي حاصل دی؛

یت یوه ځانگړتیا مالوچ، تنباکو، رشقه او خټکي هم کرل کیږي. هغه احتیاط، کمال او کلکوالی چې د تورکمني شخص

ـې کښت او وریښم گرۍ ته مخه ئده خپل ځان د ارسریانو په السونو کې څرگند کړی دی چې د اکسوس پر غاړه 

کړې ده. دوی ټینگ، زیارگالي او صبرناکه کروندگر دي، دوی په خپلو لویو کلیوالو کورونو کې چې ددوی په 

ـې د ولې، توتو ونې ئه، ستر او پاک نهرونه چې شا و خوا کروندو کې دي آرام ژوند لري، لوی لوی او ټینگ کورون

، او د ډیرو ویالو پر سر د ۀاحاطوي دیوالونه، روانې پریمانه اوبـۀ ـې ښـئپه دقت کښینول سوي دي، تر کروندو 

ټینگو پلونو جوړول ټول ددوی د سمسورتیا او ددوی د هڅو صادقانه شاهدي ورکوي؛ ارسریان د اکسوس پر غاړو 
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په ۀ یا د سیند د غاړې د وریښمو په نامـ« لب آبي»ـې د اوبدلو لپاره صادروي او هلته د ئم تولیدوي او بخارا ته وریښ

ډیرپه زړه پورې قوم دی ځکه دوی ثابتوي چې  بازار کې د فوق العاده عالي توکي په شان پلورل کیږي. ارسریان 

کوچیاني توب له ژوند بڼې سره خدای په امانې وکړي بلکه  توب اوۀ یوازې ددې وړتیا لری چې د شپانـۀ تورکمنان نـ

« مرو»او « آخل»دا هم کوالی سي چې په ډیرې حوصلې او مهربانۍ د کښت له خاورو سره کار وکړي؛ او که د 

د کروند گر ژوند د خپلولو لپاره همداسې لیوالتیا او استعداد له ځانه څرگند کړي نو روسیه د نورو « تکه گان»

 تو له په پام کې نیولو پرته یوازې د همدې الس ته راوړنې لپاره مؤجه دلیل لري چې ځانته مبارکي ووایي.مالحظا

سوای کوالی چې په بخارا کې د ارسریانو په ۀ " ارسریان په افغانستان کې: ما د خپل د سفر تر شرایطو الندې ونـ

ان په لوی والیت کې له ارسریانو پرته بل تورکمن هکله د دقت تر کچې اړین معلومات راټول کړم. د افغان تورکست

لري؛ خو د ۀ قوم یا د تورکمنانو د یوې څانگې په توگه شتون نـۀ موندل کیږي. په افغان تورکستان کې علیلیان د یوۀ نـ

کورنۍ  ۴۰۰ـې په گډه ئنومیږي چې ټول « کاریگر»او « نیسا»، «خدریلي»، «افشار»څلورو قبیلو څانگې سته چې 

پیژندل کیږي او ځانونه په فارس کې له ۀ ي او په اندخوی کې ژوند کوي ټول په گډه )علیلي اهِل علي ؟( په نامـکیږ

اسیرتاغ»
5

سته، او که ۀ څخه راکډه سوي قزلباشان گڼي. زموږ د اندخوی په نقشې کې د عللي یا علیلي نوم نـ« 

ومبري»ښاغلي 
6

مهاله تر اوسه دوی په ۀ ږدۍ لیدلې وي نو له هغـکی ۳۰۰۰له دې ځایه د خپل سفر پرمهال ددوی « 

بشپړ ډول تري تم سوی دي. په افغان خاورې کې میشت ارسریان سولناک خلک دي چې افغان دولت ته مالیه 

کوي. دوی د ۀ رامنځته کوي او د چا په چارو کې السوهنه نـۀ ورکوونکي رعایا دی؛ دوی ستونزې او خنډونه نـ

کې مقیم خلک دي لکه د آقچې د ولسوالۍ د خواجه ساالر او چیلیک په عالقه داریو کې، د افغان خاورې په حدودو 

اندخوی د ولسوالۍ د خان چارباغ کې، په دولت آباد کې په شیرین تگاو کې، له ِکِلف څخه د شور تپې تر غاړې پورې 

عالقه دارۍ ته راغلي دي چې ـې بلخ ته نیږدې استوگن دي. داسې ښکاري چې دوی لومړی د خواجه ساالر ئاو څو 

د اکسوس پر غاړې له ِکِلف څخه تر خمیاب پورې د افغانستان او بخارا د سرحد ترمنځ ځای دی او دا ځای د کښت 

مایله دی. دلته ارسریان په  ۲ـې ئمایله ده او اوسط ارتوالی  ۴۰وړ خاوره لري. دغه عالقه داري په اوږدوالي کې 

ـې ځانته ځمکې ونیولې؛ دوی تر خپلو ځمکو احاطوي دیوالونه راتاو ۀ ئول، هر یوډیر راحت او آرامۍ استوگن س

ـې جوړ کړل. د افغان تورکستان په نورو ځایونو کې دوی د کبتیکه یا ئکورونه او غوجلونه او کاهدانونه ۀ کړل او ښـ

ـې احاطوي ئخپلو ځمکو  ـې درلودل او ترئد کیږدیو په کلیو کې ژوند غوره کړ، څو زیرمتونونه او کاهدانونه 

ـې الندې کولې )یعنې هغو ئـې د تازه راغلو مهاجرو او هغو نورو چې ځمکې ئکړل او ظاهرا  ۀ دیوالونه راتاو نـ

ـې په خپل سر نیولې( بڼه درلوده، دغو کسانو کرار کرار د ځمکې تړانگې ځانته الندې کولې. په ئخلکو چې ځمکې 

ژ( وایي چې: " که موږ ورباندې  -ۀ پل حال خوشې ول. په خپله افغانان )پښتانـنورو ځایونو کې دوی تر ډیره په خ

وار او په گډه بیرته بخارا ته ځي. ددوی مشري ددوی خپل )آق سقال( کوي؛ همدا آق ۀ زور زیاتې وکړو دوی په یو

 د سنجونې پر بنست دوی مالیات ورکوي؛ۀ سقال دی چې ددوی عواید سنجوي او د هغـ

چلند ورسره کیږي. ۀ ډول کټ مټ لکه افغانان، په ټول تورکستان کې هغه خلک دي چې تر ټولو ډیر ښـ دوی په عام

دوی چې هر چیرې اوسیږي د سرانه مالیاتو او د کورونو د مالیاتو له ورکړې معاف دي، دا مالیات پر وزبیکانو 

ارزول سوې چې ددوی ټولټال مالیه په  باندې وضع دي. د خواجه ساالر عالقه داري د مالیاتو له اړخه ډیره نرمه

ټنگو مالیه د وریښمو د رغړلو )چرخ  ۴۶ټنگې ده. آق سقال د هرې ځمکې د مالیې اندازه ټاکي. د  ۵۵۰۰۰نقدو 

نیول ۀ ـې رغړلي دي هغه په پام کې نـئابریشم ریسي( پر هر څرخ باندې وضع سوې ده، دا چې څومره وریښم 

ـې طاهر محـمد نومیږي. دا ئتورکمن له پلوه اداره کیږي، د اوسمهال اداره چي ۀ د یو کیږي. دا عالقه داري همدا شان

سیمه په الندنیو حوزو په خپل ترتیب سره له ِکِلف څخه تر خیماب پورې ویشل سوې ده او هره حوزه ددې 

ې خپله ځانگړې او ـئاستازیتوب کې چې دا حوزه د اکسوس د یوه یا دوه وو نهرونو په اوبو خړوبیږي او هره یوه 

 دي(: ۀ متمایزه فرعي څانگه لري ) خو هماغسې چې پورته وویل سول قرقین اصیل ارسریان نـ

 

 ـې خړوبوي چې له ِکِلف څو مایله کښته د ارک باتور گنیش قبیلې نیولې دهئداغ ارسري، یو کانال  ۱

 ـې خړوبوي چې د چککر گنیش قبیلې نیولې دهئآغه جوه، دوه نهرونه  ۲

 ـې خړوبوي، چې د قرقین قبیلې نیولی دیئقرقین، شپږ نهرونه  ۳

 ـې خړوبوي، چې د چوپره قره قبیلې نیولې دهئچوپره، یو نهر  ۴

 ـې خړوبوي، چې د اسالم قره قبیلې نیولې دهئاسالم یو نهر  ۵

                                                           
5
  - Asirtagh in Persia  یادونه : لیکوال یا ټایپیست ددغه نوم د لیکلو په بڼه کې تیروتنه کړې ده. لږ تر لږه ما ژباړونکي داسې نوم په :

 ژ -دې اوریدلی. ۀ فارس کې نـ
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mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 
 
 

 
 9تر 6 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
 
 
 
 

 ـې خړوبوي، چې د دالي قره قبیلې نیولې دهئدالي، دوه نهرونه  ۶

 ـې خړوبوي، چې د چکیش قره قبیلې نیولې دهئنهر سرایي یا چکیش، یو  ۷

ـې خړوبوي، د کوینلي گنیش، اچ بیگ، داناجي او ایتباش اولو تولو قبیلو نیولی دی، هره ئخیماب، څلور نهرونه  ۸

 قبیله ځانته خپل نهر لري
 

لیه یعنې د للمې " د افغان تورکستان په نوور ځایونو کې چې ارسریان استوگن سوي دي د خپلو ځمکو عادي ما

ځمکې پر سر د حاصل یو پر لسمه او د خړبوې ځمکې یو پر اتمه ورکوي. همدا شان دوی د مالڅر عادي مالیه هم 

ورکوي او کله چې والیان یا ولسواالن له سیمو څخه معمولې لیدنې کوې نو دوی ورته عادي تحایف هم وړاندې 

کې د خپل آزادانه او نارینه چلند له کبله او له دې چې زیارگاله کوي. دوی د خپلو گرد چاپیرو وزبیک وگړو په منځ 

ۀ او بډای کروندگر دي د پام وړ دي، له بلې خوا له دې چې د خواجه ساالر د عالقه دارۍ خاوره حاصلخیزه او اوبـ

د پراخه  ـې پریمانه دي او دې عالقه دارۍ کې میشتو ارسریانو د قیمتي محصوالتو د کرلو او د وریښمو د غړلوئ

 صنعت له الرې ډیره پانگه الس ته راوړې او شتمن خلک دي. 
 

 د ارسریانو د شجرې جدول

 ارسري

 زین الغازي

 بکول قره: گنیش اولو تپه

 څانگې: څانگې:  څانگې:  څانگې: 

 توغه چي اسالم سلیمان قزل ایاق

 بریلي هُرم چککیر ابدال

 سالتوک قره بینلي عمر ایتباش

 چکمک کنراج ا بایصف میسري

 تباشورلي جک کاش کاواک اکادري

 نسیم لي کزان کوبسه خال خطاب

 تزرگان تگان لوینلي مکري

 چای برک لوما  سرخي

 چارخیپگي اوکم ارک باتو اچي بیگ

 چارشانگه  کوریش  چترک

  ارنجي دناجي

 منگه جک چاوباش

 دالي 

 یزرک

 چوپر

 

ي چې د بکول قبیله باید د قره یوه فرعي څانگه په پام کې ونیول سي او ډیري وختونه ددوی نوم د " یادونه: ځینې وای

" قره بکول" په ډول یاد سوی دی. له ظواهرو ښکاري چې درې مخکښې قبیلې د شمیر او د سیاست له اړخه باید 

 اولو تپه، گنیش او قره وي." 

ه خپلوانو له نسله دي؛ دوی ټول په بشپړ ډول د ارسري له قوم سره ویل سوي چې الندینۍ څانگې د ارسریانو د ښځین

  -مدغم سوي دي: 

 بیات چو در قره واش لي سالکوت سکر قرقین
 

 پورتنی جدول د پیکاک له وینا سره په سم ډول سمون لري. نوموړی وایي:

 ـفې" دي: ئ" په ارسریانو کې څلور اساسي " طا

 گنیش قره

 بکه وال اولو تپه
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې : یادونه
 
 
 
 

 ـفې راغلي دي: یعنې ئې دغو څخه بیا نورې طاچ

 ـف لرو:ئله قره څخه موږ دا طوا

 اسالم لومبه

 مونگه جک کوریش/ قریش

 اوگم چقش

 پرج کسان

 قره بین تغان

 ـف لرو:ئله قره گنیش موږ دا طوا

 سلیمان آگي

 عمر قزل ایاق

 ایکته باش چککور

 ـف لرو:ئله اولو تپه څخه موږ دا طوا

 دناجي رمیس

 قرج ابدال

 ـف لرو:ئاو له بکه وال څخه موږ دا طوا 

  واچي

 کورنۍ دی ۱۷۰۰۰ددوی ټولټال شمیر تقریبا  
 

څو د گوتو په شمار کورنۍ په خیوې ۀ نامـۀ لري. په همدغـۀ په نقشو کې ښودل سوی چې د "علیلي" قوم دلته شتون نـ

ه شما کورنۍ ددوی هم سته؛ پرته له دې نور دغـه نوم ډیر کې اوسیږي. همدا شان بلخ ته نیږدې څو د گوتو پ

 ناپیژندلی نوم دی."

 د میتلند ورځني یاددښتونه په افغان تورکستان کې د ارسریانو الندیني وگړي ښیي: 
 

 کورنۍ ۲۲۰۰ په "هژده" نهر کې

 کورنۍ ۱۰۰۰ په خواجه ساالر کې

 کورنۍ ۱۶۰۰ په شور تپه کې

 کورنۍ ۹۰۰ په شبرغان کې

 کورنۍ ۶۰۰ په اندخوی کې

 کورنۍ ۳۷۰ په دولت آباد کې

 کورنۍ ۶۶۷۰ ټولټال

 )میتلند، پیکاک، ِمرک(

 

 بیدیستان»ن(: دا د ) ۶۵ – ۵۵، ۳۵ – ۵۳: اروج
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 سِرپل کې یو کلی دی. ۀ په شمال کې په در« بید ستان /

ي په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د دا د سنگچارک د ولسوالۍ د زر: ۶۵، ــ ۳۵: )آرق سرخ(: ــ اروق ساروق

کورنۍ په کې استوگنې دي. همدا شان دلته یو شمیر ایماقان هم سته  ۲۰کورنۍ، او د بلوڅانو  ۱۰۰« قره قبچاقانو»

چې دلته دوی د ایماقانو د څلورو قومونو له منځه د فیروزکوهي د قوم مهاجرین دي. دا کلی د زري د درې په ختیځې 

نگ پر سر ودان سوی دی چې د اروق ساروق له تنگي سمدستي کښته دی. )اې.بي.سي.(. لنډمهالې گړۀ ډډې کې د یو

 ج( کې ثبت کړی دی. ) ۶۶ – ۴۱، ۳۵ – ۵۶مایلۍ کې یو کلی په  ۱۲مجله د کال نـَوَرک د شمال په 

چهار شمبې ته له دا د میمنې د ولسوالۍ د قیصار په عالقه دارۍ کې یو کلی دی. دا کلی : ۶۴، ــ ۳۳: ـ ارزولک

 ۴۰چهارشمبې الره ورڅخه تیریږي. دلته د سرخابي هزاره گانو  –مایله مخکې واقع دی او د المار  ۱۶رسیدلو 

 کورنۍ اوسیږي. )میتلند(

مایله لیرې یو کلی دی. دا  ۴دا د بلخ په دښتې کې د آدینه مسجد له شماله نیږدې : ۶۶ – ۴۱،  ۳۶ – ۵۶: آشه خان

پر غاړه واقع دی چې د آدینه مجسد له الرې له بلخه تر خان آباد او ِکِلف پورې الره ورڅخه « کنهِر شرشر»کلی د 
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 ۱۲۵عرب کورنۍ ښیي. پیکاک وایي چې دې کلي کې د وزبیکانو  ۵۰تیریږي. میتلند ددې کلي د وگړو شمیر 

 غوایان لري. )اې.بي.سي.( ۲۰اوښان او  ۱۰۰پسونه،  ۲۰۰کورنۍ دي چې 

 عشقره
8

ژ( د مینمې د ولسوالۍ په  –ج(: عشقره شور )د مالگینو اوبو دره ) ۶۴ – ۱۶، ۳۵ – ۵۵ره( شور: : )اشق

شمال لویدیځې برخې کې د بې شمیرو تنگو ژورو درو یا د لویو درو په منځ کې یوه دره ده. ددې درې عام استقامت 

آسانه « عشقره کوتل»درې په سرکې د سره یوځای کیږي. ددې « گله شور»سویل ختیځ او ختیځ دی چې له ۀ یا پراتـ

فیټه دی. ددې درې کرښې  ۳۱۵۵کوتل دی او ددې کوتل له پاسه د اوښ تگ یوه الره سته. د عشقره د کوتل لوړوالی 

روس د سرحد له پولې سره نښلي. )پیکاک( دا شور یا د مالگینو اوبو دا  –د هرات او په افغان تورکستان کې د افغان 

کې؛ او دریای  ۶۴ – ۳، ۳۵ – ۵۹نوم په « عشقرهۀ کو»اوسنۍ نقشې د مایلۍ کې ده.  ۴۰ال په دره د قیصار د شم
 .ن( کې ښیي) ۶۴ – ۶، ۳۵ – ۵۷سفید عشقره په 

دره کې د استوگنې یوه سیمه ۀ نامـۀ ن(: دا د صوف د درې په ولسوالۍ کې په همدغـ) ۶۷ – ۱۰، ۵ ۳ – ۴۹: اشلیز

مایلۍ کې د صوف له اساسي درې سره یو ځای کیږي. د اشلیز  ۵شمال په نیږدې  ده. د اشلیز دره د کال سرکاري د

زی کوشي تورکانو»په استوگن سیمې کې د 
9

کورنۍ میشتې دي. )امیر خان(. مهم یادداشت: صاحبداد خان دا  ۷۰« 

 یادوي. ۀ په نامـ« چهارتک»دره د 

له درې سره یو ځای کیږي. « ـین ِده ئپا»ي د ن(: دا یوه دره ده چې له سویل لور) ۶۸ – ۱۸، ۳۵ – ۲۰: اشرف

د دښتې د ختیځ په پای کې ده او ورڅخه یو لوی سیند « تاله»د دو آب د ولسوالۍ د ۀ ددغو دواړو درو گډه خولـ

راوځي چې بیا د سرخاب له سیند سره یو ځای کیږي. پیکاک دا دره د یوې لویې او اساسي درې په توگه شرحه کوي 

دوکش د غرنۍ لړۍ په اساسي خط الرأس کې دی. ددې درې سر ته یوه پل الره له )تاوه کوت( څخه ـې د هنئچې سر 

ـې یوازې د انسان د پلي ئپه غوربند کې تر )فرینگال( پورې تللې ده؛ خو دا ډیره سخته او بده الره ده او شمالي خوا 

 )پیکاک(ـې بار وړونکي څاروي هم تلالی سي. ئتگ لپاره عملي ده. په بله ډډه 

دا د شبرغان ښارگوټي ته ورڅـېـرمه د استوگنې یوه سیمه ده چې د آِب سفید پر غاړه : ۶۵ – ۴۴، ۳۶ – ۳۹ اشرفي:

ختای وزبیکو»واقع ده. دلته د 
10

 کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۳۰« 

قمچ»دا د صوف په دره کې د : ۶۴، ــ ۳۵: ــ آشور علي
11

رشیک»او « 
12

 ۱۱ې کلي کېتر منځ یو کلی دی. د« 

 – ۳۹مایلۍ کې په  ۲د ختیځ په « علي مردان»یو کلی د ۀ نامـۀ کورونه دي. )امیر خان(. لنډمهالې مجله په همدغـ

 ج( کې ثبت کړی دی. ) ۶۷ – ۱۱، ۳۵

مالگینه دره، مالگینه ویاله، مالگینه  –: دا د میمنې د ولسوالۍ په شمال لویدیځ کې د بې شمیرو )شورونو آشور بیگ

 ژ( په منځ کې یو شور دی چې د )الدرتي( له شور سره یو ځای کیږي. )پیکاک(  –، لکه شور تپه یا شور تیپه دښته

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۶دا د صوف په درې کې د کال سرکاري د شمال لویدیځ په : ۶۷ - ۷، ۳۶ – ۱: آسیا 

مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲ارگوټي د سویل په دا د سرپل په ولسوالۍ کې د سرپل د ښ: ۶۵ – ۵۶، ۳۶ – ۱۲: آسیاباد

 – ۲۳بل کلی د خلم )تاشقرغان( په سویل ختیځ کې په ۀ په دې نامـکورونه دي. )میتلند(  ۵۰دې کلي کې د تاجیکانو 
 . ن( کې واقع دی) ۶۷ – ۵۴، ۳۶

ځایه ۀ کې او له هغـمایلۍ  ۶ج(: دا د بلخ په دښتې کې د بلخ د شمال لویدیځ په ) ۶۶ – ۴۸، ۳۶ – ۴۹: آسیا دنگک

پر غاړه واقع دی او میتلند وایي چې دې کلي کې د افغان « نهِر دولت آباد»آدینه مسجد ته نیږدې یو کلی دی. دا کلی د 

                                                           
8
 اړونکی د عشقر معنی ونه موندله خو د اشقر معنی مې د فارسي ددهخدا په قاموس کې وموندله چې وایي : یادونه : ما ژب -  

اشقر. ] اَ قَ  [ ) ع ص ، ِا ( اسب سرخ فش و دم. ) منتهی االرب (. از رنگهای اسب ، اگر اسب صافی و اندکی سرخ و یال و دم آن هم 

(. رنگ اشقر در اسب سرخی صافی است چنانکه یال و دم آن هم  19و  18ص  2شی ج سرخ باشد، آنرا اشقر نامند. ) از صبح االع

ر.) سرخ باشد. ) از قطر المحیط (. و اگر یال و دم آن سیاه باشد آنرا کمیت خوانند. ) از اقرب الموارد (. اسب بور. ) مهذب االسماء (. بو
رنگ سرخ آن به زردی و سیاهی زند. ) غیاث (. اسبی که یال و دم او  دستوراللغة (. اسب سرخ فش و دنبال. یال و دم سرخ. اسبی که

 : ( جهانگیری ) .سرخ باشد
 

 خروشان و کفک افکنان و سلیحش
 

 همه ماردی گشته و خنگش اشقر

 ژ -عشقر یا اشقر د امیر حمزه د آس نوم وو 
9
 - Zai Kushi Turks 

10
 - Khatai Uzbaks 

11
 - Kamach 

12
 - Rashik 
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 9تر 9 له :د پاڼو شمیره

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

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

کورنۍ استوگنه لري. پیکاک بیا وایي چې دا یو ډیر لوی کلی دی، دا په حقیقت کې د  ۵۰ژ(  –مهمندو )پښتنو مهمندو 

ژ( څلور سوه کورنۍ په کې میشتې دي. پیکاک ددوی د کلني  –ده چې د پټهانانو )پښتـنو خورو ورو کلیو یو ټولگه 

مونډه کوي. دې کلي کې د اوبو درې ژرندې دي او کلیوال  ۸۰۰۰مونډه او د وربشو  ۲۰۰۰۰حاصل اټکل د غنمو 

 غوایان لري. )اې. بي.سي.( ۳۸اوښانه او  ۵۰۰پسونه او  ۳۰۰

 

 نوربیا
 مایلۍ کې یو کلی دی. ۳۳ر آباد د سویل لویدیځ په : دا د وزیآسیا امام

 
 

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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