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 ۲۰۲۲/ ۱۳/۰۹        پښتو ژباړه: رحمت آریا 

 

 ژرونال خيیتأر - اسيید افغانستان س
 

 مزار شریف، څلورم ټوک
 مرکزي برخې  -او د افغانستان شمال 

 

 برخه  تمهېښلوڅ تها ویوسل

 تصحیحات:  
 ډاکټر لوډویک ډبلیو آدمک 

 

AKADEMISCHE DRUCK- u. VERLAGSANSTALT 

GRAZ – AUSTRIA 

1979 
 

 چار کنت مزار شریف  :۵
 : "دا د مزار شریف د سویل په غرنۍ سیمې کې کلي او د کلیو جونگړي دي. دا باید په څلورو ډلو وویشل سي

 
 د مالمول )مارمول( حوضه  ۱

 حوضه ود شادیان ۲

 د تندورک یا بابا کامچي حوضه ۳

۴ 
اوبو د غورځیدلو حوضه ئـې "دره بهرام  د اخیر الذکر په سویل کې څو کلي په هغې سیمې کې دي چې د 

 شاه" کې ده 
 

( رحمت ۳( شوربولک؛ ) ۲( شادیان؛ )۱)  :څلور سیمې دا وېاصلي ویل سوي چې د چارکنت لومړنۍ یا د استوگنې 
( تندروک. خو د شته یا موجوده لویو او کوچنیو کلیو شمیر ډیر زیات دی. الندې ئـې نسبتاً بشپړ لیست وړاندې  ۴آباد؛ ) 

  -:ږيکی
  

 د کورنیو شمیر استوگن وگړي  کلي 

 مالمول 
 مالمول، پرورس

 ۵۰۰ تاجیکان 
Malmul, Parwars 

 ۲۰ هزاره گان  چشمه کواک شادیان 

 شادیان 

 ۷۰ تاجیکان  شادیان 
 ۲۰ هزاره گان  سرآسیا 

 ۱۰ تاجیکان  َرَجنگ
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 که ور غه
 ۱۰ هزاره گان 

Kawurgha 

 ۲۰ هزاره گان  کمچيچهار محله تندورک یا بابا 

 ۳۰ هزاره گان، گډ  خانقاه، آق بولک، بابا کمچي
 ۲۰ هزاره گان  شرشره 

 ۱۵ هزاره گان  خندقي
 ۱۵ هزاره گان  تیرگه یا تیره 

 ۳۰ هزاره گان  یکه تل

 ۱۰ هزاره گان  پُشِت توپ
 ۳۰ وزبیکان  یوی بوالق

 ۱۰۰   ،  ۱۲۰ وزبیکان، هزاره گان  تندورک 
 ۱۰۰ وزبیکان  رحمت آباد 

 ۱۲۰ وزبیکان  شور بوالق، بهرام شاه 
 میرگن شینیه 

 ۴۰ هزاره گان 
Mirgan Shinia 

 ۵۰ هزاره گان  سیاه انجیر 

 ۱۵ وزبیکان  اوزم قدق
 ۳۵ وزبیکان  بهرام شاه 

 ۱۴۳۰ ټولټال

 ۸۵کورونه په دوه وو کلیو کې دي چې  ۹۰د هزاره گانو  ودفعه دار امیر خان وایي چې د شاه انجیر د بهسود  
ټایپ سوې او ټایپي تیروتنه   ۸۵پرځای  ۳۵وي چې د  ۳۵کورونه دي؛ خو زه گومان کوم چې دا باید  ۱۵او 

  لیکوال - سوې ده
 

ستیال په شادیانو کې ژوند کوي، له هغې پرته د لویو کلیو اربابان  ارکنت حاکم وي نو دی او یا ئـې مرهد چدلته " که 
 ار کنت حاکم آغا داد خان نومـېـدۀ." هز کال د چ۱۸۸۶عواید راټولوي او مستقیماً ئـې مزار شریف ته استوي. په 

   :د وگړو په پورتنۍ شمیرې کې د وگړو نژادي نسبت په دې ډول دی

 د کورنیو شمیر قوم
 ۶۰۰ تاجیکان 

 ۴۳۰ وزبیکان 
 ۴۶۰ هزاره گان 

 ۱۴۹۰ ټولټال

 
 ارکنت د عوایدو په هکله معلومات نـۀ سته.  هد چ
ز کال کې ملخانو داسې ورانی رامنځته کړچې د  ۱۸۸۶ې ولسوالۍ د غالتو محصول دومره ډیر نـۀ دی او په  د د"  

ې ځای ډیرۍ ځمکه د غنمو او  د دغنمو کرل د لنډ وخت لپاره په بشپړ ډول ودرول سول. خو په عادي وختونو کې 
د خړوبې ځمکې په اندازې حاصل  ې ځای للمي ځمکې په اوسط ډول د دوربشو تر کښت الندې وي. ویل سوي چې 

ورکوي. لوی کلي په ځانگړې توگه شادیان او مالمول لوی لوی د میوو بڼونه او تاکستانونه لري او د پام وړ میوه  
 تولیدوي او همدا شان رشقه او باغي نباتات تولیدوي." 

د حوضې لوړو سطحو ته   ې ولسوالۍ خلک خپلې رمې لري چې په دوبي کې ختیځ کې د شادیانو او د تندورک د د" 
 ئـې د پووندې لپاره بیایي." 

 د وگړو اټکلي شمیره :د روِد بنِد امیر د ولسوالیو د مزارشریف د چارکنت لنډیز 

 نژادي نسبت  استوگن وگړي 
 کورنۍ ۷۰۰۰ عربان  کورنۍ  ۹۰۰ تنج  ۱

 کورنۍ ۱۸۰۰ وزبیکان  کورنۍ  ۵۲۵ آق کپروک ۲
 کورنۍ ۱۲۵۰ تاجیکان  کورنۍ  ۴۰۰ کیشیندي ۳
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 کورنۍ  ۷۴۰ هزاره گان  کورنۍ  ۹۰۰ قرهبوین ۴

 کورنۍ  ۳۵۰ قبچاقان  کورنۍ ۱۴۲۰ چارکنت  ۵
 کورنۍ  ۶۰ ژ(  -افغانان )پښتانـۀ  ۴۱۵۰ ټولټال  

 کورنۍ  ۱۱۲۰۰ ټولټال   
 :کوچیاني وگړي

 کورنۍ  ۵۰۰ کوچي وزبیکان

 )میتلند، امیر خان، صاحبداد خان( 
 کورنۍ ۶۶۰۰ عربان 

ټولو  غټ   د  یا  ټولټال 
 مجموعه 

۱۱۲۰۰ 

 

 دا د بلچراغ په شمال ختیځ کې یو غر دی. اوسنۍ نقشې د کوتِل چقمق نوم  :)ج(  ۶۵ – ۴۴،  ۳۵ – ۵۳  :بنِد چقمق
 )ن( کې ښیي.   ۶۵ – ۴۷، ۳۵ – ۵۴په 

 مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې د قرمقل  ۱۲دا د اندخوی د سویل لویدیځ په نیږدې  :۶۵، ــ ۳۶ــ   :بنِد قره قل
 .  ښیي)ن( کې  ۶۵ – ۲،  ۳۶ – ۵۰)ن(؛ او درۀ بند په  ۶۵ – ۳،  ۳۶ – ۵۲او په  ۶۵ – ۲،  ۳۶ – ۴۹په  ونهنوم

 ارکنت په سویل  هدا هغه غر دی چې کچان د سرپل د اوبو له بهیر څخه د چ :)ن(  ۶۶  – ۵، ۳۵ – ۵۴  :بنِد شورک
 لویدیځ کې جال کوي. 

 
   : پورې )ن(  ۶۷  – ۰تر  ۶۴ ۰،  ۳۵ – ۳۰ : بنِد تورکستان

د یک اولنگ د تقریباً سویل له یوۀ ټکي څخه د بابا د غرۀ لړۍ چې تر دې دمه په ښـۀ ډول تعریف سوې ده په دریو  
غو څانگو سویلي منتهی الیه د بنِد بایان په نامـۀ یادیږي او تقریباً د هریروډ په سویل کې د  د د .  څانگو ویشل کیږي

 هرات تر گاونډ پورې پر مخ ځغلي.  
مرکزي څانگه ئـې د هریروډ د شمالي ډډې په اوږدو کې پر مخ تللې او د هریرود او د مرغاب تر منځ اوب یلوونکی  

وو څانگو شرحه په دریم ټوک کې ورکړل سوې ده.( دریمه څانگه ئـې چې شمالي  غو دوه د دیا آب پخشان کیږي. )
په شمال لویدیځ کې د پورتني مرغاب د حوضې گرد چاپیره راتاوویږي او د بنِد امیر له ډیرې ژورې درې   څانگه ده 

وړوي چې  جره کتله ښي او کیڼ لورته په انشعاب کولو سره د غرونو یوه ست  لړۍدا او له تنگیو څخه ئـې جال کوي. 
افغان تورکستان   په  د دې برخې طبیعي کرښې جوړوي.  د دد  نـۀ لري خو  نوم  نیمایي ختیځواله برخه  غو غرونو 

پاتې نوره ئـې لویدیځواله برخه ده چې په  نیمایي بیالبیلو عامو نومونو یاده سوې ده لکه بنِد عالقه، بنِد بدقاق او نور. 
   فیټه دی. ۱۱۰۰۰ف سوې ده او د بنِد تورکستان په نامـۀ یادیږي چې لوړوالی ئـې  نسبتاً روښانه او ښـۀ ډول تعری

لمنو  ود غرنۍ لړۍ له پورتنۍ څوکې څخه بې شمیره غرني مهمیزونه کښته د شمال پر لور ځغلیدلي دي چې په خپل
اندو یا مواجو غونډیو په  د شنو او څپ کې د ښایسته او ښکلیو تنگیو لویه شمیره رانغاړي. دا غرني مهمیزونه ډیر ژر

گڼ وگړې درې او حاصلخیزه کیږي. د سِر پل، میمنې او قیصار سیدونه ئـې  منځغري    :شان لوړو سطحو کې ډوبیږي
 پر مرغاب ورځغلي.   اې لړۍ سویلي خود دټول د همدې لړۍ له شمالي ډډو څخه راپورته کیږي حال دا چې 

یا کوږ والی جوړ کړي د   انحنا  یاد سوی سیند پس له دې چې خپله ستره  دربنِد  »او    «دربند کیلریخته»وروستی 
غو منځغرو یا تنگیو په لویدیځ کې غرونه د کاشان له درې سره  د د له الرې د غرنۍ لړۍ له منځه تیږیري.  «رجوکا

 نامـۀ یادیږي.   په  «پلنگ هوایي»په مماس موندلو سره په خپل لوړوالي کې ټیټ کیږي او د 
   :سره دا ديې غرنۍ لړۍ په اوږدو او شاوخواوو کې نامتو کوتلونه له لویدیځ لوري په ترتیب  د د
 

 سِر اعظم د کال گوهر شمال کې خواجه جـِـه د چیراس شمال کې 
تنگي    پاس ملور په  چې د تیالن 

 منتهي کیږي 
 

Pas Malur د بندر شمال کې :سِر بُرچ اَو 

- Hauz -i حوِض کــَـود 
Kaod 

 زنگیلک

د چمن بید شمال ختیځ    : بره غان
 کې 

Baraghan  دوگَمست Dogmast 

 قره جنگل Jaozak جــَـوَزک 
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 )اي. بي. سي.( 

 
د کلیو له منځه یو کلی  « د ډلې  1دا د مینمې د ولسوالۍ په لویدیځ کې د »هیرک   :)ن(   ۶۴ -۶، ۳۵ –  ۳۸ : بره غان

درۀ بره غان   لنډمهالې مجله (مایلۍ کې واقع دی. )اې. بي. سي ۶دی. دا کلی د چهارشمبې د سویل ختیځ په نیږدې 
 )ج(   کې ثبټ کړي دي. ۶۴ – ۲۱، ۳۵  – ۳۹دوه نور کلي په   دوه ې درېد داو 

فیټه. دا په بنِد تورکستان کې یو کوتل دی چې د نره   ۹۱۰۰ : لوړوالی  : )ن( ۶۴ –  ۲۴، ۳۵ – ۳۴  :بارغان  : بره غان
  ۱۶شمال ختیځ په   – د شمال    ها خوا د چمِن بید درخت څخه    -له سر  سنگه لِک قیصار الره ورڅخه تیریږي.  –تو  

 مایلو وروسته د کوتل سر ته رسیږي.   ۲کې دا الره ختیځ خوا ته کږه کیږي او پر کوتل باندې په آسانۍ ورخیږي او له  
د غرنۍ لړۍ له سر څخه دا الره له شمالي ډډې پر تنگې ژورې درې نـۀ ورکښته کیږي خو ښي خوا ته پر غرني  

( یو ځای کیږي 2له الرې سره )حوِض کـَـود کوزل   مایله( دلته  ۳کې تشې ورکوزیږي )مهمیز ورتاوییږي او په راتلون
وصل کیږي چې زموږ  ې سرهاو د غرو په سویلي ډډه کې له یوې الر مایلۍ کې دی ۴چې د سر درخت د ختیځ په 

په باور د اوښانو د تگ لپاره عملي الره ده. ورپسې دا الره د ژورې تنگې درې شمال لور ته کښته ځي. په پینځم  
مایل کې دا الره شمال ختیځ ته تاویږي او خپل تگ ته د یوۀ منځغري له الرې )چې بره غان نومیږي( د لسو مایلو  

دا الره له سره تر پایه ښه الره ده. له سر درخت څخه په پینځلسم مایل کې دا لپاره دوام ورکوي او باور دا دی چې 
وي. د بره غان کلي ړمنځغری یا تنگه دره خپل ستر کوږوالی له شمال ختیځ خوا څخه مخ پر شمال لویدیځ لوري جو

 مایله کښته دي. )هیراسینگهـ( ۴یا  ۳  ۱/۲
فیټه. دا د روِډ بنِد امیر پر ښۍ   ۲۱۰۰ :لوړوالی : )ن( ۶۶  – ۵۵، ۳۶  -۱۳ :برق: پـُـِل بارق: پِل بارک  :بارق :بارک

مزار شریف   –صوف  -مایلۍ کې د درۀ  ۸سویل لویدیځ په  –غاړه یوه کوچنۍ دښته ده چې د مزار شریف د سویل 
ود  ورڅخه تیریږي. دې دښتې د خپل نامـۀ تسمیوي وجهه له یوۀ پــلـۀ څخه اخیستې چې یو مهال همدلته موجالره  

 مایله لیرې په همدغـۀ نامـۀ ولسوالۍ کې موقعیت لري.  ۲۰وو. )میتلند( په دغـۀ نامـۀ کلی له قیصار څخه  
« ته نیږدې سر راپورته کوي چې د ولیشان په سیند کې ورگډیږي.  3دا یو سیند دی چې »تکه زر کوتل  : باره خي

 )اې.بي.سي.( 

 دا د کچان د سیند په اوږدو کې د توکزر په لویدیځ کې د چارکنت د   : )ن( ۶۶  – ۱۴، ۳۵  – ۵۹ :)مگ( : بره موغ
 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۵شمال په 

  دا د المار د سیند په اوږدو کې د المار د سویل په څو مایلۍ کې یو    :)ن(  ۶۴  –  ۳۳، ۳۵  –  ۴۲ :)برتي(   : براتي
 )ن( کې موقعیت لري.  ۶۴  – ۴۴،  ۳۵- ۴۹کلی دی. په دغـۀ نامـۀ بل کلی وړاندې لږ لیرې شمال ختیځ کې په 

د سرخاب د سیند پر ښۍ غاړه  فیټه. دا د دو آب په ولسوالۍ کې  ۳۷۸۰ :لوړوالی :)ن( ۶۸  – ۸، ۳۵ – ۲۱ :برفک
 .  یو کلی او یوه کال دهمایله پورته  ۷  تقریباً له تاله څخه 

له تاله څخه تر »دره ایشپیشته« پورې الره له دره ایشپشتې څخه په اووم مایل کې د برفک له درې   پیکاک وایي چې 
مایلۍ کې د برفک کوچنۍ کال چې   ۶ ۱/۲په  څخه تیریږي چې سیند ته نیږدې سیمه ده او ښه کرهنه په کې سوې ده. 

ړه ده او کال ته نیږدې د پادا د ونو ستر  یارده ارتوالی لري د سیند پر ښۍ غاړه د یوې غونډۍ پر سر وال ۳۰نیږدې 
کورنۍ دی او په کال کې د   ۴۰ې ځای د استوگنو وگړو شمیر د دځنگل او قره مالي هزاره گانو دوه قشالقونه دي. 

خاصه دارانو یوه ډله دیره ده. په برفک کې یو د لرگیو پـُـل وو خو دا پل اوبو وړی دی؛ خو بیا هم دلته له سیند   ۷۰
 غاړه اوښتل تقریباً هر ټکي کې شوني دي.   څخه پورې

او د اوښ د څرلو لپاره ځایونه پریمانه    ـۀ"په دښتې کې د قرارگاه یا کمپ وهلو لپاره ښـۀ ځای دی؛ او سون توکي، واښ
په لږه اندازه د اړتیا وړ توکي هم ترالسه کیدای سي. له برفک ورهاخوا نوره کومه د استوگنې سیمه    ځایه دي. له دې 

 ۀ سته تر هغو چې د دو آب میخ زري کروندې راورسیږي.  نـ
له سویل ختیځ لوري یو  " په برفک کې یوه تنگه، ژوره او ډیره سخته ډبرینه دره چې د دره پجمان په نامـۀ یادیږي

 تللې ده.  دهځای کیږي او یوه پل الره ورڅخه د کوتِل سنگانداو پورې چې د هندوکش اساسي لړۍ 
تیریدلو الره نوره ډبرینه کیږي؛ او په اووم مایل کې الره له سینده اوړي، سیند له یوۀ تنگ ډبرین   " له برفک څخه په 

له دې څخه په اوښتلو کوتِل خاکي ته ختل پیلیږي."    او  تنگي څخه چې د »تنگي کریمک« په نامـۀ یادیږي راوځي
 )پیکاک(

 
1 - Hirak 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

 مایلۍ کې او د آقچې په سویل ختیځ کې یو کلی  ۵په دا د امام صاحب د لویدیځ  : )ن( ۶۶ – ۲۵،  ۳۶  – ۳۹ : بارگاه
 دی. 

 فــَـســَـک :وگورئ : بارغا کوتل

 مایلۍ کې یوه څاه ده. په دغـۀ نامـۀ یو  ۱۲دا د کال سرکاري د شمال ختیځ په   :)ج(  ۶۷ – ۲۶، ۳۵  – ۵۴  :بارکش
 )ج( کې واقع دی. ۶۷ -۲۳، ۳۵  – ۵۹مایلۍ کې په   ۱۶کوتل د کال سرکاري د شمال ختیځ په  

 دا د وزبیکانو یوه قومي څانگه ده.   : برخوت
کورنۍ په  ۱۰۰د اچه میلي وزبیکانو  : د سِرپل ښارگوټي ته ورڅیرمه یو کلی دی چې۶۵ – ۵۷، ۳۶ -۱۲  :برلوچ

 کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( 
په شمال    : )ن(   ۶۶  –   ۵۹،  ۳۶  –   ۵۴  :بارمزد بلخ  نهِر اصفهان پر غاړه، د  شمال ختیځ کې دوه کلي دي.    – دا د 

« 5»بارمزد پائـین کورنۍ په کې استوگنې دي.    ۴۰مایله لیرې دی او د وزبیکانو    ۷« له بلخ څخه نیږدې  4»بارمزد باال 
اوسنۍ نقشې د وزیرآباد د  کورنۍ په کې میشتې دي. )اې.بي. سي.(    ۲۵  ومایله نور وړاندې دی او د وزبیکان  ۲بیا  

 .  )ن( کې یو کلی ښیي ۶۶ – ۵۹، ۳۶  -۵۴مایلۍ په   ۱۰شمال ختیځ په  
دا د هیرک د ډلې له کلیو څخه یو کلی دی چې د میمنې د ولسوالۍ په   :)ن(  ۶۳  –  ۵۸،  ۳۵  –  ۳۳  :باشي بِلماش 

رې په یوۀ ځای کې موقعیت لري. د دلویدیځې برخې کې واقع دی. دا کلی د چهارشمبې په سویل کې د »هیرک«  
مایله  ۲۰ه اوسنۍ نقشې د بـَـش بِـلماش نوم ښیي. د بَـِش بـِلماش په نامـۀ کلی د قیصار په ولسوالۍ کې له میمنې څخ

 . لیرې واقع دی
مگزم پر غاړه د آقچې د  دا د آقچې په ولسوالۍ کۍ یو کلی دی. دا کلی د نهِر  :)ن( ۶۶ – ۶،   ۳۶  – ۵۲ :باش کپه 

مایلۍ کې واقع او د کلي له څنگه د شبرغان سړک تیر سوی دی. دې کلي  ۳ ۱/۲ښارگوټي د سویل لویدیځ په نیږدې 
 ې دي. )میتلند( کورنۍ میشت ۱۱۰کې د وزبیکانو 

دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د آبِ میمنه پر غاړه په    :)ن(   ۶۴  –  ۳۹،    ۳۶  –   ۶  : باد قاق  : بت خاک
مایله کښته واقع دی. میتلند وایي چې دا د مچیو د ځالې په شان له درویو او خټو    ۱۴ښارگوټي څخه نامـۀ  همدغـۀ  

   - :جوړ ځایونه دي او وایي
، دا څاه له کلیو څخه کښته چې د باموسه په ویش پورې اړه لري واقع »باموسه« له درې کښته یوه څاه دهبادقاق د  

ډله ده چې په ټول استوگنه ده خو بیا هم د میمنې په برخې کې شمیرل سوې سیمه ده. دلته د سالور د قوم ډله یوازینۍ 
دوی  ې قوم ستره برخه په چیچکتو کې میشته وه، د دې افغانستان کې د همدې قوم یوازینۍ پاتې سوې برخه ده. کله چ

پاتې برخه  یادوي( او نوره  نامـۀ  په  بادقاق د بت خاک  پیکاک  بادقاق کې استوگن سول )چې  د  ئـې لویدیځ لور    په 
 هریرود فارسي خوا ته زور آباد ته کډه سوه چې د ذوالفقار په مخالف لوري کې ده.  

اوسنۍ نقشې  پر بنسټ په خرگاه گانو کې میشت دي خو رمې نـۀ لري." )میتلند(  " دغه سالوران د تورکمنانو د دود
 .  د بد قاق په ډول ښیي مدا نو

 دا د عربانو یوه څانگه ده.  :بوساري 
 باغِ اسحق   :وگورئ :بـَورسه کال
په میمنې کې له شبرغان څخه تر خیرآباد پورې الره له یوې زین ډوله ټیټې غرنۍ لړۍ   :  ۶۵، ــ ۳۶ــ :بایا کشلي 

ې لپاره بایا کشلي یادوي چې  د دمایله لیرې او رباِط اودان ته نیږدې ده. دا    ۲۴څخه تیریږي چې له شبرغان څخه 
  ۱۴،  ۳۶  – ۳۰مایلۍ کې په  ۲۱په یو ځای د دولت آباد  لنډمهالې مجله دلته ډیر فوق العاده علي واښـۀ سته. )پیکاک( 

 .  )ج( کې ښیي ۶۵ –
مایله پورته ده په خپلې خولـۀ کې  ۹دا په ارماخ کې یوه دره ده. دا دره چې له زري بازار څخه  :۶۶، ــ ۳۵ــ  :باز
 یارډه پراخه ده خو ویل سوي چې له دې درې پورته یو پراخ تنگی دی. )صاحبداد خان(  ۴۰

 مایلۍ کې یو کلی دی. په دغـۀ نامـۀ بل کلی د خمیاب  ۵دا خمیاب د ختیځ په  :)ج( ۶۵ – ۴۷،  ۳۷ – ۳۰ :بازار
)ج( کې واقع دی. په دغـۀ نامـۀ یو غر د وزیرآباد په سویل   ۶۵  – ۵۵،  ۳۷  – ۲۷مایلۍ کې په  ۱۴د سویل ختیځ په 

 )ج( کې موقعیت لري.  ۶۶  – ۵۴،  ۳۶ – ۴۵لویدیځ کې په 

 دا د فیض آباد په شمال او د دولت آباد په سویل کې په شیرین تگاب کې  :)ن( ۶۴ – ۵۳،   ۳۶ – ۲۲ :بازار قلعه
 یو کلی دی.

 دا د سِرپل په سول لویدیځ کې د درۀ بند په تنگي کې یو کلی دی.   : )ن( ۶۵ – ۴۵،  ۳۶ – ۱۰ : بازار کمي 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

 زري  :وگورئ :بازار کوتل 
ې کوتل  د ددا د اوښ د تگ لپاره یو عملي کوتل دی خو څه ناڅه ستونزې لري،    :)ن(  ۶۷  –  ۲۱،  ۳۵  –  ۳۶  :بازارک

مایلۍ کې  ۱۶یوه دره د بازراک د شمال لویدیځ په  لنډمهالې مجله  له سره د مالمول او بابا قره تر منځ الره تیریږي.
َـوَرک د شما  ۶۶  –  ۵۳، ۳۵ –  ۵۴په   مایلۍ کې په    ۱۶ل په  )ج( کې ښیي؛ او کلی د شولگرې په ولسوالۍ کې د ـن
)ج( کې موقعیت لري. اوسنۍ نقشې په دې نامـۀ یو ځای کلدار ته نیږدې د اکسوس پر غاړې   ۶۶  – ۳۸،  ۳۵ – ۵۸
 .  )ن( کې ښیي ۶۷ – ۴۵، ۳۷ – ۱۲په 

 « پر لور ځي او په څلورم مایل کې د بازارک پر کوتل ختل پیلیږي.  6له مالمول څخه الره »دره وزان 
  الره په پر کوتل باندې د ختلو الره د غرونو په ښۍ ډډه کې کرار کراره پورته کیږي. ورپسې الره ستوغه کیږي،  

ث په واټڼ  مایل د ثلد ځي. د غرۀ له لمنې څخه  پرمخ ډډې په یوې ثابتې ستوغې سره وړاندې وروسته مارپیچه کیدلو
د الرې د جگیدلو سختوالی   ، الره ناهمواره ده او همدا شان په ځینو ځینو ځایونو کې ښویه ده دلته کې ډبرې رسیږي. 

 د کچرو او ټټوگانو لپاره بده الره نـۀ ده. په پینځم مایل د کوتل سر رارسیږي.   چېئـې ښـۀ دی 
 فیټه دی.   ۸۶۰له دره وزان څخه لوړوای دلته 

دلو کومه الره نـۀ سته چې په هکله ئـې څه ووایو. دلته په راختلو موږ اوس د پراخې سیمې زړۀ ته رسیدلي  د کښته کی
یو. سړک کیڼ لور ته په ختیځواله لوري تاوییږي خو سویل خوا ته کوږوالی لري. له دې ځایه یوه ښه په نښه سوې 

الره بازارک باندې منتهي کیږي. دا ځای د دښتې په  نوم کښته تللې په  ښي لور ته ویشل کیږي او د »تِل مرده« هالر
توگه شرحه سوی دی چې یوه هډ ایره په کې ده خو د استوگنې د سیمې د کنډوالو یا پاتې شونو کومه نښه په کې نـۀ 

 ې ترڅنگ دلته اوبـۀ هم نـۀ سته.  د دسته. 
ه نـۀ ده تللې. خو د بازارک د کوتل تقریباً  دره وزان څو مایله نوره هم وړاندې تللې ده. له پل الرې پرته بله الر 

بار  څاروي  مقابل لوري ته یو الره د غرۀ ستوغې ډډې ته ختلې ده. دا الره د باروړونکو کچرو لپاره عملي ده، که  
یو ډول لوړه همواره سطحه ده، له دې څخه   نـۀ وي لږ تر لږه په دې الره په کچرو سپور ختالی سو. په سر کې ئـې

و الره ښۍ خوا ته په کږیدلو په یو ډول حوضې ورکوزیږي چې له څو تشو ځایونو سره په اوږدو کې ئـې  په تیریدل
مخه شمال لویدیځ  خپله پسې الره  دې مخامخ کیږو. همدلته له سویل ختیځ څخه له راغلې الرې سره مخامخ کیږو. په

 دا تنگی یو ستوغ په ختیځ کې ده تیریږي.او له یوه بد شکله تنگي څخه چې د سیف الدین د غرنۍ څوکې  تاووي ته
مایلۍ کې له دره وزان څخه    ۴مایلۍ یا    ۳  ۲//۱سقوط لري او اړخونه ئـې د تگ لپاره عملي نـۀ دي. دا الره په  

 رسیږي. د تنگي په شمالي خوا کې چشمـۀ خاواک ده چې ورته نیږدې ئـې د هزاره گانو د خرگاه گانو عام کمپ دی.
مخ په کښته کیدلو کیږي، ظاهراً د عبدو د کوتل پر څوکې ورکوزیږي او له همدې ځایه شمال ختیځ   الره له دې ځایه 

 ته تر نائـب آباد پورې او شمال لویدیځ کې تر گوِر مار پورې الرې تللې دي.  
وخیږي د تِل مرده تر پای پورې د مایل د ثلث   باندې مخکې له دې چې پر ستوغې ډډېد بازارک له کوتل څخه الره 

د ختلو د الرې په پورته سر کې چې تقریباً له شپږ مایلو لږ الر ده دا الره   ده.  په اوږدوالي ډیره ښه او تقریباً همواره
  مایل کې د الرې د اوږدو تر ټولو لوړ ځای رسیږي. د بازارک  ۷ویشل کیږي. د ښي لور د څانگي په نیولو سره په 

 فیټه لوړ دی.   ۲۶۰د کوتل له سره دا ځای  
له همدې ځایه د کښته کیدلو یوه تدریجې خو غیر مداومه الره د باال قرې تنگې درې ته په شپاړسم مایل کې تللې ده،  

 مایلو کې ده. )اې. بي. سي.(  ۹فیټه په  ۱۹۷۵د کښته تللو الره   ې الرې له لوړ ترینه ټکي څخهد د
مایلۍ کې یو   ۸په ولسوالۍ کې د صدمردې د شمال لویدیځ په  رېد د  صوف دا د  : )ن( ۶۷  – ۵، ۳۵  – ۴۵ :بازارک

کلی دی. دا کلی د دره بازارک په پورتنۍ برخې کې واقع دی چې د تنج په درې کې له روِد بند امیر سره یو ځای  
»پس قول« په نامـۀ یادیږي او د   رې پورتنۍ برخه دد دکورنۍ استوگنې دي.  ۱۰۰کیږي. په بازارک کې د سیدانو 

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند(  ۱۰۰هزاره گانو  
دا د تاشقرغان د سویل په غرونو کې یو ځای دی. دې ځای ته د سیأت له کلي   :)ن(  ۶۷  –  ۴۵، ۳۶  –  ۳۸ :بیدک

څخه یوه الره تللې ده خو سخته الره ده. بیدک د یوې بې قاعدې تنگې سر ځوړې لوړې سطحې پر سر موقعیت لري 
یوه چینه او    وبد غرنۍ څوکې په بیخ کې د گړنگونو له سره غځیدلې ده. دلته د او  )طاقه زار؟(  «7چې د »تکه زر 

د تاشقرغان شتمنو خلکو له دې ځایه د  پخوا به  او همدا شان د ډبرینو کورونو پاتې شونې سته.    څو دانې ونې سته
  ۱۸هم په دې نامـۀ کلي د نورک د شمال ختیځ په لنډمهالې مجله  تفریح او ساعت تیرۍ لپاره کار اخیست. )میتلند(  

  ۶۸ – ۳۳ ،۳۵ – ۳۰مایلۍ کې په  ۳۲گرداَو د شمال ختیځ کې په  )ن( کې؛ او۶۶ – ۴۹، ۳۵ – ۵۹مایلۍ کې په 
 .  )ج( کې ښیي
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

مایله پورته یو کلی دی.   ۶ې کې له جرغان څخه ردا د )سرپل( د استراب په د : )ج( ۶۵ – ۵۵،  ۳۵  – ۵۰ : بیدستان
 .  لیکياوسنۍ نقشې دا نوم د بیدستان په ډول  کورونه دي. )اې. بي. سي.(  ۳۰دلته د تاجیکانو 

 دا د تکانه هزاره گانو یوه څانگه ده.   :بیگال

   د  د شوروي اتحاد سرحد ته نیږدې    ژ(،   - )د افغانستان په خاوره کې    دا   : )ن(  ۶۴  –   ۲۹،  ۳۶  –   ۱۳  : بیگلر سای
 . ایگري شور په شمال او د عطر خان خواجه په شمال کې یو کوچنی کلی دی

 ( ته نیږدې تگاو کې یو کلی  8دا په همدې نامـۀ تگاو کې )پسته مزار  :)ن(  ۶۵ –  ۴۶، ۳۶  – ۳ : )بلند غار( : بلنغور
)ن( کې او د صیاد په سویل او د سرپل په  ۶۵  – ۴۹، ۳۶ - ۱۲دی. په همدې نامـۀ نور کلي د سِرپل په لویدیځ کې په 

 )ن( کې واقع دي.   ۶۵ – ۴۹، ۳۶ – ۶۶سویل لویدیځ کې په 

 مایلۍ کې یو کلی دی. دا نوم د بلبالي په ډول هم   ۳کال د سویل په   سَوزمهدا د  :)ن(  ۶۶ – ۱۴، ۳۶  – ۳  :بِـلبولي
 لیکل سوی دی. 

د میمنې په   دا د یوۀ کلي او هم د یوې ولسوالۍ نوم دی چې د فاریاب د والیت :)ن( ۶۵ – ۱۴،  ۳۵ – ۵۰ :بلچراغ
وگړو شمیر ئـې افغان وزارتخانو په بیالبیلو شمیرو    کیلومتر مربع مساحت لري او د  ۲۳۴۵ختیځ کې موقعیت لري او  

، په شمال  ټلویدیځ کې پښتون کو : ې ولسوالۍ کرښېد دتن وگړو پورې اټکل کړی دی.  ۲۲۸۴۵تر   ۱۹۹۷۰کې له 
لویدیځ کې شیرین تگاب، شمال ختیځ کې درزآب او سویل کې ئـې د کوهستان ولسوالۍ دي. ختیځ کې ئـې د جوزجان  

 .  کوهستان ولسوالي ده د والیت د 
   :ې ولسوالۍ کلي دا ديد دتنو څخه ډیر وگړي لري.  ۵۰۰کلي ئـې له   ۳۲کلي لري چې  ۴۲د بلچراغ ولسوالي 

 

 قلعـۀ نورزی توردي  درۀ جَوز  تخاره  ِده میران 
 زیقول ارچه تو  خیره  پـِـخـِـل سوز 

 نی شار  بلچراغ  سهرابي قور چالق
 غـُـلبیان  گاوکي  قریشي مرغابي 
 تاش قلعه سرچه کان  دونگ قلعه  جرقلعه
 یوخان  آق بوالق تـُـغله مست کولیان

 تگاب ایشان  درۀ زنگ  درۀ سید جان  درۀ شاخ 
 قرح چي  بارگه  لغ خیره  هجرایي 

    مهاجِر مخراویچ 
 

 دغه ځایونه لیست کړي دي:   لنډمهالې مجله : د بلچراغ سیمې کې تأریخي یادگارونه او مزارات 
 مال عبدالرحیم  خواجه سپه ساالر  خواجه سرهنگ  خواجه غار 

کې شاخ  درۀ  شاه    په 
 غیاث الدین 

 خواجه سیف الدین  خواجه غریب  یبا خواجه غ

په درۀ    ُمـلـفــتـيخواجه   
 زنگ کې

په   خراس  خواجه 
 پلخسوز کې

د   پوش  گلگون  خواجه 
 کولیان په کلي کې

خواجه لکن د کولیان په  
 کلي کې 

Khwaja Khoras in 
Pakhalsuz 

درۀ  د  دیوانقل  خواجه 
 زاب پر الرې 

د   افضل  میر  خواجه 
 غلبیان په کلي کې 

 اشقره  /خواجه عشقره  چوپان آغا، 

د کولیان په   یم بی بي مر خواجه عبدللا  رجبمال 
 کلی کې 

 خواجه مزار 

قرچي  خواجه قشقار  په  قتال  سید  میر 
 کې 

 پسته مزار  خواجه تلبالق 

صوفی دوست محـمد په  خواجه الماتو خواجه میر حیدر  خواجه انجیرک 
 درۀ زاب کې 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

کالگانو او دیوالونو پاتې د تأریخ آثارو د پاتې شونو په هکله باید ووایو چې دلته د یوۀ لرغوني مسجد، د پخوانیو  
ز کال دا سیمه  ۱۹۱۴په  شونې سته. په درۀ شاخ او کوالت کې لرغوني مسکوکات تر یوې اندازې موندل سوي دي.

دا د سرپل د ولسوالۍ د دزر آب د عالقه دارۍ یوه برخه ده چې د قرچي د درې د سیند   :په دې ډول شرحه سوې ده
ده چې ورسره   واقع  برخې کې  کښتنۍ  ده.  په  هم شامله  برخه  سیند  د  تگاو  د شیرین  یا  درې  اساسي  د  بلچراغ  د 

 )اې.بي.سي.( 
فیټه. دا د سرپل د ولسوالۍ د درزآب د عالقه داري د بلچراغ   ۳۷۵۰  :لوړوالی :)ن( ۶۵  – ۱۴،  ۳۵  – ۵۰  :بلچراغ

  ۲په برخې کې اساسي او لوی کلی دی. دا کلی له سِرپل څخه تر میمنې پورې د الرې په اوږدو کې له قرچي څخه 
تلند د  ې کلي په هکله الندینۍ شرحه د مید د  کورنۍ په کې استوگنې دي.  ۲۰۰مایله لیرې واقع دی او د وزبیکانو  

   :اشتونو له مخې اخیستل سوې دهد دورځنیو یا
، دا  کې واقع دی ښۍ غاړه هټکي( پد بلچراغ د آبِ گرزیوان )شیرین تگاو او دریای چمشه خواب د یو ځای کیدلو "

یو د پام وړ سیند دی چې د گرزیوان په ولسوالۍ کې ډوبیږي او د کلي په نیږدې سویل کې د غرونو له منځه راوځي.  
دلته لیکوال فیټ ویلی دی چې څه باندې   :فیټه ژورې دي )یادونه ۸او  ۶فیټه ارت او اوبـۀ ئـې   ۳۰ې سیند بستر د د

فیټو پورې   ۱۸تر   ۱۵ژ( چې ستوغې یا عمودي خاورینې غاړې لري. د بهاندو اوبو ارتوالی ئـې له  -دوه متره کیږي
 ډیر توند وو.  فیټه وو، چې د اوبو بهیر ئـې  ۲او د اوبو ژوروالی ئـې 

رې ته راکوزیږي د کلي په سویل ختیځ گوټ کې بهیږي او ورپسې ختیځ او کوچنی سیندگی چې له قرچي څخه دَ 
فیټو پورې ارتوالی   ۲۰ې سیندگي بستر په اوسط ډول تر د دشمال ته تر هغو تاویږي چې آبِ گرزیوان ته ولویږي. 

فیټو پورې ژوروالی لري. ځینو ځایونو کې  ۱۰یا تر  ۱۲کې له   فیټه او نورو ځایونو ۱۵لري او په ځینو ځایونو کې  
د سیند غاړې خراشکې سوې دي خو په ډیریو ځایونو کې سترې موانع دي او پورې غاړه اوښتل ورڅخه ناشوني  
دي. د بلچراغ په سویلي خوا کې په همدې اندازې یو وچ خندق پر مخ تللی دی، او همدا شان د اوبو یو بل لوی بستر  

م سته چې له آبِ گرزیوان سره نښلي او ورسره موازي پر مخ تللی دی خو دا بستر د کلي لویدیځ لوري کې دی. دا  ه
په آسانۍ او بیړې نیول کیدای هم نـۀ سي.  له پوځي اړخه کلی کوم احاطوي دیوال نـۀ لري او نـۀ کومه کال لري خو 
ته کوي او د آبِ گرزیوان له کینې غاړې لویه ډبره راشیوه  دلته غرونه په ستوغو او له بوټو ډکو ډډو کې سرونه پور

 کلی پر ټول ځای باندې مسلط دی.   دا سوې ده چې له همدې ځایه
ما ئـې په منځ کې خرگاه گانې هم ولیدلې  ې ځای کورونه هماغه معمولي د هموارو بامونو لرونکي کورونه دي. د د"

 خرگاه گانو ته ورته وې. " خو کوچنۍ وې او کټ مټ د چهار ایماقو 
" دره دلته یو مایل پراخه ده او د کمپ یا قرار گاه جوړولو لپاره پریمانه ځای سته. په پسرلي او دوبي کې واښـۀ دلته  

شرط ترالسه  دې ظاهراً پریمانه دي. سون لرگي هم له دې ځایه تر السه کیدونکي دي؛ همدا شان خوراک توکي په
 مخکې له مخکې نیول سوي وي."  کیدای سي که ئـې مرتبات

ې سیند تښتي   الره هم په همدغـۀ    ته یارډه دی. میمنې  ۵۰۰د بلچراغ په شمال کې د تنگي پیل کیدل چې له منځه ـئ
( له الرې  9لوري ځي. د سیند په پورتنۍ برخې کې الره گرزیوان ته تللې ده. ورپسې سویل ختیځ کې د )فــَـوغان؟ 

همدا شان له دې  تر تنگي پورې الرې سره یوځای کیږي.   10یوه الره چیراس ته تللې چې له سرپل څخه د استراب 
کالر گوهر له الرې هلته   –ر سدې کې پورتني مرغاب ته ځي دا الره د مک ځایه سویل ته بله الره تللې چې په چها

له   نـۀ دي خبر. دوی  په څه  یا آب پخشان ور ها خوا خلک نور  یلوونکي  له اوب  په سویل کې  ځي. د گرزیوان 
د  له  فیروزکوهیانو سره په دښمنۍ کې دي او هیڅکله د هغوی سیمو ته نـۀ ورځي خو بیا هم فیروزکوهیان کله ناک

دوی دائـم له خپل لوټ او    داسې ښکاري چې   وی د لوټ او چور لپاره راځي.د دوی سیمو ته په کوچنیو ډلو کې  د
گرانه ده چې مخه ئـې ونیول سي. خو خلک وایي چې د سیمې د ارضي سختوالي له کبله  تاالن وروسته تښتي او  

 ن مخکینی سرلیک وگورئ. اوسمهال دغه ډول کارونه دومره ډیر نـۀ دي. )میتلند( همدا شا
مخ   دا د میمنې په ولسوالۍ کې یوه دره ده، دا دره د قیصار له دښتې څخه : )ن( ۶۴  – ۱۴، ۳۵  – ۴۴ : )برکه( : بلکه

 سره یو ځای کیږي. « شور هیبه لک کالن»پر شمال ځغلي او له 
د  منفردې او یوگړې کال ته له نیږدې ځایه کیږي. همدلته د قیصار    «یکه پستې»ې درې سر ته د ننوتلو الره د  د د

  لنډوي چې درې ته    او ژورې  ې ډیرې تنگېالره یویو سیند خپله   ښتې په شمال کې د یوې لوړې سطحې له منځهد
  چټک   خپل  درې باندې ورکوزیږي چې په  پر  د بلکا  یو ناڅاپهې لوړې له سره یوه الره  د د.  عمودي اړخونه لري

مخه شمال او شمال ختیځ ته خالصوي او په پای کې له شور هیبه لک کالن سره یو ځای کیږي،  خپله  وط سره سق
 هیبه لک کالن په خپل وار په تاش گذر کې له قیصار سره یو ځای کیږي.  
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

ه یوه  . همدلتدیمایل    ۱  واټن د کښته کیدلو د الرې له بیخه تر دې ځایه    واقع دی چې   د درې په سر کې  ید بلکه کل
کورنۍ سته چې د پام وړ ځمکه ئـې کرلې او د پام   ۲۰۰وزبیکانو   د  کوچنۍ کال او د توت یو شمیر غټې غټې ونې او

کښته   مایله پر مخ ځغلي؛ او له هغـۀ ټکي ۴وړ د میوو بڼونه هم لري. له درې څخه یو پیاوړی نهر کوز سوی چې 
 هم د نیزارو یو باتالق دی او اوبـۀ ئـې د پسونو لپارهدی، او    «خواجه گل گل زیارت»چې دا نهر توقف کوی د  

د   .و یوه وچه چینه ستهاوب د آبخورونو کې ډنډ کیږي. دا باتالق د چشمه کرغ په نامـۀ یادیږي. همدې ځاي ته نیږدې
ز کال کې دا ځمکه دومره ډیره نه وه  ۱۸۸۵مایله ځمکه یو وخت ټوله کرل سوې وه خو په   ۱۰ې درې پورتنۍ  د

سوې یوازې تر کلي الندې د یوۀ مایل په اوږدوالي ځمکه کرل سوې وه. له دغو ځمکو کښته تاش گذر ته یوه  کرل  
همدې قشالق کې په یوۀ ځای  د کښتنۍ برخه د بورک قشالق په نامـۀ یادیږي؛ او  درې ې د دښه همواره الره تللې ده. 

په دې درې کې یو کلی د بیرکه په    سنۍ نقشېاواک( )پیککې د ښو اوبو چینه ده چې د چشمه اچیق په نامـۀ یادیږي. 
 .  نامـۀ ښیي

د میمنې د ولسوالۍ په شمال لویدیځې کرښه کې یو خط الرأس یا )بـِـل( دی   دا  :)ن(  ۶۴ –  ۷،  ۳۶  – ۷  :پراندازبـِـل 
فیټو اوسط لوړوالي په لرلو سره تقریباً شمال او سویل لور ته پر مخ تللی دی. دغه خط الرأس د قیصار   ۲۷۰۰چې د  

تر منځ اوب    دښته د قره بل له لوړې سطحې سره نښلوي او له قره بل سره یو ځای د مرغاب او اکسوس د حوضو
یللونکی یا آب پخشان جوړوي. د قره بل، چیلي، قره مندي، االی چوالی او سا ماته یا ین بولق شورونه خپل سرونه  

په شور کې ډوبیږي چې د قلعـۀ ولي په درې   «اغز کینگ»او لویدیځ لور ته د  په سرونو کې لري پرانداز« لب»د 
ونکي له ختیځې ډډې څخه کوزې سوې درې خپلې اوبـۀ ختیځ لور  کې په قراول خانې کې راڅرگندیږي. د اوب یلو

په درې کې  په تاش گذر کې د قیصار  بیا  په یوۀ بستر کې سره مخامخ کیږي چې  په یوۀ شان  لیږدوي او ټول  ته 
دلته په لویدیځې غاړې کې غرونه د گله شور په نامـۀ یوه دره قطع کوي او د قیصار د کاسي ټولې  راڅرگندیږي.  

   :له دغو شورونو سره یو ځای کیږي دره ې درې له خولې څخه درې مایله لیرېد دۀ تشوي. اوبـ
 

 شور عشقره  شور بلکه

 شور اماندیگک شور هیبه لک خورد
 شور عاشور بیگ  شور هیبه لک کالن 

 شور الدارتي  شور جرق دق 
 

غو الرو په منځ کې اساسي الرې ئـې له  د دباندې منتهي کیږي.  «تاش گذر»کښته ټولې الرې  « شورونو»له دغو 
 «عاشور بیگ»څخه د  «قره بابا»له الرې الره، له  «هیبه لک کالن»پورې د  «چهارشمبې»څخه تر  «کال ولي »

 الره.   «13الداراتي »څخه د  «12اونساکیس »او  «11یدیقوی »له الرې او هم له  «الداراتي»یا د 
په وچې هوا کې دا ټول شورونه ښې الرې جوړوي یا د څو یومونو یا بیلونو په وهلو سره به سمې الرې ورڅخه  

رو هرې یوې ته په ختلو او د اوب یلوونکي غو دَ د د جوړې سي او په اوب یلوونکي کې ټول کوتلونه ډیر آسانه دي. 
قراول »چې د   وه یوې مستقیمې الرې سره مخامخ کیږپه ختیځ کې له گاونډیو درو څخه په راکښته کیدلو یو ناڅاپه ل

له درې څخه د قیصار حوضې ته ورغلې ده. عادي مسافرین چې له کال ولي څخه دولت آباد ته ځي په عام  «خانې
ي یعنې د شور اغزکینگ له الرې بیا شور سای متیح، )د ین بوالق( له اوبو نیسډول یوه له دغو دښتنیو الرو څخه  

الن له )اوبو( څخه تیریږي او بیا د ایسیک بوالن د کوتل له سره اوړي او پر شوب هیبه لک کښته کیږي  او ایسیک بو
نو د المار یا د قصبه  ئاو یا میمنې ته ځ ئته د قیصار پر درې ورځښگذر څخه ک ش له تاکه او تاش گذر ته رسیږي. 

دښتې دا الره میمنې ته د رسیدلو لپاره غوره الره  چول یا   د  . په لمدې هوا یا واورو کې باید الړ سئکال له الرې  د  
اساسي الرې په پرتلې دا الره لږ    ده ځکه دا په کښته سطحه کې تللې الره ده او د چهارشمبې، قیصار او المار د

 کوتلونه لري. 
شمال    پرانداز له د بل    ئیا، له اغزکینگ څخه په تللو د اال چوالی او د قره بابا )له اوبو څخه په تیریدلو( کوالی س

ښتني اساسي الرې له  د داو له پنجدۀ څخه تر جلوگیر پورې د چول یا  ئسپای څخه تیر او د نوریش پر حوضې ورَ 
ښتې یوه برخه چې د کال ولي په لویدیځ د د. له دې چې ئتقاطع سره په یدیقوی یا اجه الر یا گل قدق کې یو ځای س

او د میمنې د غرنۍ الره سخته ده چې څوک دې له دې الرې ختیځ او لویدیځ ته  او د قراول خانې په شمال کې واقع 
الړ سي، نو د کال ولي په ختیځ کې د چول یا دښتې راغلې برخه توپیر لري؛ او د افغان تورکستان او د هرات د  
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

و درو کې په یوې له دغـۀ ټکي سره ملحقه کیږي. د بل پر انداز د ختیځ په دغو یادو سویڅو الرې     والیت تر منځ
کې ئـې هم د څښاک اوبـۀ نـۀ سته او طبعاً چې سون توکي هم نـۀ سته. دلته غرونه لږ و ډیره قاعدوي بڼه لري او د 

 لویدیځ اړخ په پرتلې لږ کنډونه لري.  
غو شورونو یا تنگو درو پورتنۍ برخې نرمې او هموارې دي او په بوټو او ښو وښو پوښلي دي چې فوق العاده  د د

غو تنگو درو کښتني بسترونه کنډو کنډو دي او ډډو ته ئـې غرونه ډیر ستوغ دي. په عام  د د عالي مالڅر جوړوي.  
له دغو تنگو درو څخه د یوې نرمې او ښایسته تشې په اوږدو کې کښته وخوځیږي دی به تر هغـۀ   ډول که یو څوک 

ې باعث گرځي چې په ډیریو د ددغه حالت    ؛يسخ  یو ناڅاپه له یوۀ عمودي سقوط سره مخام    مهاله پر مخ ځي تر څو
حاالتو کې نور د کښته پرمخ تگ مخه نیسي. دغه نزولونه اکثراً د درې په بستر کې غځیدلي دي او په تدریج سره  

فیټو پورې وي او د کښته کیدلو کومه الره    ۱۰۰تر   ۷۰عمودي نزول له    مخ په کمیدلو کیږي. په ډیریو حاالتو کې 
وي. تر دغو نزولونو الندې د شور یا  وړې سږ کال کومه الره وي نو بل کال ته ئـې باران له ځان سره نـۀ لري. که  

 رې بستر په عام ډول د شین غزو د ونو په ځنگل ډک وي. د د
ې څانگې شمالي  د دخپله یوه څانگه ختیځ لور ته غورځوي.   پراندازد روس په خاوره کې له اوناکیس څخه پورته بل 

ریش د حوضې په سویلي ضلع کې یو کنډو پیچومی جوړوي. له همدې ستر پیچومي څخه یو شمیر غرني  ضلع د نو
مهمیزونه راوځي چې دوی هم ختیځ خوا ته تللي دي او په خپلې غیږ کې یو شمیر کوچنۍ تنگې درې نیسي چې ټولې  

 ئـې د اساسي نوریش فرعي څانگې دي.  
واقع دی، دا نوم په اوب یللونکي یا آب پخشان کې یوې سر پلنې برجستگۍ   14د څانگې په دې خط الرأس کې هانک 

چې شمال او سویل ته د عطف یو ډیر د پام وړ ټکی جوړوي. له یدي قول څخه یوه الره مستقیماً د   ته ورکړل سوی
چې اووۀ هانک د اوږې له ختیځ څخه د شور تمچه سر ته تللې ده. یدي قول د اوب یلوونکې غرني مهمیزونه دي  

کوچنې درې )چې نوم یې ورڅخه راغلی دی( مخکې له دې چې له شور ایگري سره یو ځای سي، له یو بل سره یو  
 ځای کیږي.  

پر   15یُـر خط الرأس په څو کوچنیو مهمیزونو ویشل کیږي چې په تدریج سره د جال  پراندازد هانک په ختیځ کې د بل 
 لور ډوبیږي. )پیکاک( 

کلی دی. دا کلی د تاشقرغان د سیند په    یو  دا د تاشقرغان د لیرې پرتو کلیو په منځ کې  :۶۷ـ ، ـ۳۶ــ   : یش آغاچبـ
 کورنۍ ژوند کوي. )میتلند(  ۴۰لویدیځې څانگې خړوبیږي. دلته د تاجیکانو  

رې پورتنۍ برخې ته ورکړل سوی وي. د دداسې ښکاري چې دا نوم دې له التي بای پورته د اله غان    : بـیش باال
 کورنۍ ژوند کوي. )پیکاک(  ۷۰اال کې د وزبیکانو  پیش ب 

شکک : بـیش کاک داسې ښکاري چې دا دې د خواجه گوگردک په شمال کې یو ځای وي.   : ۶۵  – ۵۷،  ۳۶  – ۴۱  :بــی
اوبـۀ سته. )اې. بي. سي.(د د کاک کې  یوۀ  په  په منځ کې یوازې  یو تورکي لغت دی  غو کاکونو  د اوبو    :]کاک 

لوستونکي دې په پام کې ولري چې څو ځایه دي چې په خپل ترکیب کې  –سرخالصې زیرمه، یا د باران د اوبو ډنډ 
لري.  کاک 

 [ ژ -

 ش په ختیځ او د کوۀ چونغر په لویدیځ کې یو کوچنی کلی دی. ادا د حب  : )ن( ۶۸  – ۱۴،  ۳۵ – ۵۵ : بـیش قل 
مایله کښته د   ۱۲ښارگوټي  لهد سرپل  )له شمال څخه( دا په کلته شور کې چې :)ن(  ۶۵ – ۵۴، ۳۶ – ۱۶ :بیسود

  کورنۍ دي. )اې. بي. سي.(   ۱۰۰سرپل له اساسي درې سره یو ځای کیږي یو کلی دی. دلته د اچه میلي وزبیکانو  
 .  مایلۍ کې ښیي ۳۰سویل ختیځ په   –د شبرغان د سویل په دغـۀ نامـۀ کلی لنډمهالې مجله 

 دا د وزبیکانو یو قوم دی چې په درزآب کې اوسیږي. )اې. بي. سي.(  :بیتاني 
دا د تاشقرغان د غزنیگک په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دا کلی  : )ج( ۶۸ – ۲، ۳۶  – ۳۱ : بیا سَمچـَـس :بیاسَـغـمـَـس

په شمال کې د تکه زار د غرۀ او سویل کې د   په ختیځ،  له دښتې څخه مخ  د شمالي   روی«آفتاب  »د غزینگک 
 مهمیزونو تر منځ  

څخه   ې کلي په خولـۀ کې »دشِت اله شاه« واقع ده. له غزنیگک، حضرت سلطان او خوش بارهد دغځـیدلی دی.  
په اوږدوکې    الرېکندز د    –راغلې الرې د بیا سغمس په درې کې له هغې الرې سره یو ځای کیږي چې د تاشقرغان  

مې نیولو یو ځای سته  د د« کې  16په »کوکه بوالق   مایله لیرې  ۱۴یا   ۱۳واقع، خیر آباد ته ځي. له غزنیگک څخه  
دی چې د باروړونکو څارویو لپاره ډیر تنگ دی خو   رې په سر کې د بیاسغمس تنگید د چې د اوبو چینې هم لري. 
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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 در افغان جرمن آنالین 

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

 
 
 
 

« له الرې تللې ده او زموږ په باور د همدې تنگي په ښۍ خوا کې )ختیځ کې( په 17یوه بله الره د »تاش بل د کوتل 
غرۀ کې تللې ده. له کوکه بوالق ور هاخوا یوه بله الره تللې ده او ویل سوي چې سویل ختیځ ته څانگه بیلوي او د  

په دې نامـۀ یو ځای د  لنډمهالې مجله ک یار د کوتل له الرې رباط ته تللې ده. )میتلند، له بومي معلوماتو څخه.( شهر
 .  )ج( کې ښیي ۶۸ – ۲،  ۳۶ – ۳۱مایلۍ کې په  ۳۰خلم په 

مایلۍ کې یو کلی دی. دې کلي   ۲ته نیږدې د بلخ د شمال ختیځ په   اقدا نهِر مشت :۶۶ – ۵۴،  ۳۶ – ۴۶ :ِدۀ بي بي
 کورنۍ استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۱۰۰ژ( مهمندو  –کې د افغان )پښتنو 

 
 نور بیا 

 (  :بي بي انا  : بي بي انه
 
 

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