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دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دا کلی د میمنې د ښارگوټي د سویل په یوۀ  :۶۶ – ۵۴، ۳۶ – ۴ :بي بي انا :بي بي انه
کورنۍ په کې میشتې دي.    ۳۹«  1تگاو په پورتنۍ برخې کې موقعیت لري چې د »سرتراش اعرابو   ایا دوه مایلۍ کې د ناموس

 )میتلند( 

 مترو په لوړوالي یو غر دی چې له خلم څخه تر صیاد پورې د الرې په اوږدو    ۲۰۱۹دا د   :)ن( ۶۷ –  ۴۵،  ۳۶ – ۳۷ : بیدک
 کې د خلم سویل کې واقع دی. 

 دا یوۀ تنگي کې یو کلی دی، دا تنگی کته کال ته نیږدې شیرین تگاو ته تللی دی. په دې   :)ن( ۶۵ – ۴،  ۳۵ – ۵۶ :بیلر سای
 )ن( کې واقع دی.   ۶۵ – ۵، ۳۵ – ۵۷بل کلی په  نامـۀ

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۲۳دا د میمنې د شمال ختیځ په  :)ج( ۶۴ – ۵۲ ،۳۶ – ۷ :بینا :بینه 
ښتې په  د د: دا یوه دره یا په بله وینا یوه کوچنۍ دښته ده چې د میمنې په ولسوالۍ کې د قیصار  ۶۴ - ۱۴، ۳۵ – ۴۴ : بــِـرکه

 مایلۍ واقع ده. دلته یوه کال سته او دې ځای کې کرهڼه هم سوې ده، دې ځای   ۳ــَـو دََرې« د شمال ختیځ په  شمال کې د »ن
کورنۍ استوگنې دي. برکه د میمنې د چیچکتو د عالقه دارۍ یوه برخه ده. ویل سوي  ۱۰۰« 2یونگه جیت د وزبیکانود »  کې

صبه کال پورې تللې ده. )میتلند( ظاهراً دا هماغه نوم دی چې پیکاک ئـې چې له هغـۀ ځایه یوه الره )د تاش گذر له الرې( تر ق
 . )ن( کې واقع دی ۶۴ – ۱۴، ۳۵ – ۴۴مایلۍ کې په  ۴په همدې نامـۀ یو کلی د قیصار د شمال په  په نامـۀ یادوي.( 3د )بلکه 

 کې یو کلی دی چې له المار څخه تر غلبلې پورې په یوې   دا د میمنې په لویدیځ :)ن( ۶۴ – ۲۹، ۳۵ – ۵۵ :بیشکره :بیشقره
 درې منتهي کیږي.  

 اوسنۍ  مایلۍ کې د »درۀ سیاه« په اوږدو کې یو کلی دی. ۳۰د شبرغان د سویل په دا   :)ن( ۶۵ – ۵۴، ۳۶ – ۱۶ :بیسود
 .  نقشې دا نوم د بیسود په ډول ښیي

سنگچارک د زري په عالقه دارۍ کې یو کل دی. ظاهراً دا کلی د زري د سیند د اساسي دا د   :)ج(  ۶۶  –  ۴۹،  ۳۵  –  ۵۹  :بـُـدَک

کورنۍ   ۲۰درې د فرعي څانگې په تنگي کې د زري د بازار له شمال ختیځه څو مایله لیرې واقع دی. دې کلي کې د بلوڅانو 
 دیره دي. )میتلند( 

 
1 - Sartarash Arabs 
2 - Ungajit Uzbaks 
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 7تر 2 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 

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

 
 
 
 

مایلۍ کې یو کلی دی. دلته له سازای کالن   ۹دا د سرپل د ښارگوټي د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۴،  ۳۶ – ۱۰ :بغاوي :بوغي

کورنۍ   ۳۰کال څخه تر سرپل پورې راغلې الرې له یو بل سره مخامخ کیږي. دې کلي کې د گډو وزبیکي اقوامو    سَوزمهاو 
)ن( کې واقع   ۶۶ -۲،  ۳۶ – ۹ړاندې په بغاوي سفلی یو بل کلی دی چې ختیځ خوا ته څو مایله واستوگنې دي. )اې.بي.سي.( 

 .  دی

په تورکي کې دښتې   :دا د اندخوی په ختیځ کې یو چول یا شگلنه دښته ده. ] چول  :۶۵  –   ۲۲،  ۳۶  –  ۵۴  :بزرگ خـُـم  : بغاز کــُـم
ل یوه برخه ده ژ[ دا چول د تورکستان د چو –ته وایي. دا په افغانستان کې عام نوم دی او تل شگلنې دښتې ته چول ویل کیږي. 

څو خاورینو څپاندو یا متموجو    دا الره له  چې د خواجه دو کوه له الرې له اندخوی څخه تر شبرغان پورې الره ورڅخه تیریږي.

ځایونو څخه چې په ډیرو کوچنیو او بې ارزښتو بوټو ډک دي تیریږي او ښه الره ده. دا دښته له هغـۀ ځایه غځیدلې ده چې د  
ته د بزرگ  ښاجه دو کوه د نیږدې شپږو مایلو په واټن کې نور پای ته رسیږي. )پیکاک( همدا شان دا داندخوی کروندې د خو 

 خم په نامـۀ هم یادیږي.  
 بوینقره:  :وگورئ :بوینقره

مایله   ۱۰کې( له خیر آباد  رې د یوې برخې نوم دی چې )سویلد د دا د شیرین تگاو : ۶۶  – ۵۳، ۳۶ – ۱۹ : شولگره :بوینقره
ې درې په مرکز کې له خښتو جوړه یوه ستره ورانه ویجاړه کال واقع ده چې بوینقره نومیږي. له دې کال  د دپورته پیلیږي.  

نیږدې یو مایل پورته »دهانـۀ بوینقره( د)کوه آستانه بابا( له سویلي ډډې څخه ختیځ کې یوې درې کې راکوزیږي. )پیکاک( همدا  

 بوین قره  :گورئشان و
مایله لیرې یو کلی دی. دا کلی نهِر چهاربولک    ۲۳دا د بلخ له سویل لویدیځ څخه    :)ن(  ۶۶  –  ۳۳،  ۳۶  –  ۵۵  :بورلک  :بویر لک

وی د دغوایان لري.  ۳۶اوښان او   ۱۰۰پسونه،  ۵۰۶ې میشتې دي، دوی ککورنۍ په  ۴۰۰خړوبوي او د وزبیکانو او پټهانانو 
مونډه دی. میتلند دا ځای د بولوک په نامـۀ یادوي او وایي   ۳۰۰انگلیسي مونډه او د وربشو   ۶۰۰و  کلنی کرنیز حاصل د غنم

 .  په ډول لیکي  4ې ځای نوم د بُرلقد داوسنۍ نقشې کورونه دي. )اې. بي. سي.(  ۴۰چې دلته د تاجیکانو 
 ارغیلي  :وگورئ :بوکا مزار
دا د المار په دښتې کې یو کلی دی. دا کلی د المار بازار په شمال کې هغـې الرې ته    :)ن( ۶۴ – ۳۰، ۳۵ – ۵۱ :بخارا قلعه

ې ځای استوگن وگړي د بخارا وزبیکان د دنیږدې واقع دی چې د المار له الرې له میمنې څخه تر چهارشمبې پورې تللې ده. 
 « په ډول لیکي.  5کورونه دي. )میتلند( اوسنۍ نقشې دا نوم د »بخاري گله ۶۰دي چې ټولټال 

مایلۍ کې موقعیت  ۱بوالق د مزارشریف په چهارکنت کې یو کوچنی کلی دی چې د یکه تال د شمال په  :۶۷، ــ ۳۶ــ  :بوالق 

 کورونه دي. )میتلند(  ۴۰. دلته د وزبیکانو يلر
په پورتنۍ برخې کې یو کلی دی.  دا د سنگچارک د اله غان د عالقه دارۍ د تگاو اله غان :)ن( ۶۶  – ۳۰،  ۳۵  – ۵۳ :بولدیان

 کورنې په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(   ۲۰مایلۍ کې واقع او د وزبیکانو او سیدانو  ۶دا کلی د توکزر د سویل ختیځ په 
 بلکه :: وگورئبراق کشیک

ۍ په کې دیره دي.  کورن ۷۰« 6دا د قیصار په دښتې کې یو کلی دی چې د »بوري یونگه جیت وزبیکانو : ۶۴ -، ۳۵ــ   :بوري
 )میتلند( 

دا له آدینه مسجد څخه تر بلخ پورې تللې الرې ته نیږدې یو کلی دی. دا کلی یوازې پیکاک یاد   :۶۶، ــ ۳۶ــ  :باف :بوري باپ

غوایان لري.   ۲۰اوښان او  ۵۰پسونه،  ۲۰۰۰کورنۍ ژوند کوي او کلیوال ئـې  ۵۰۰ وکړی دی او وایي چې دلته د هزاره گان
ه دی. )پیکاک(  ډمون ۲۰۰۰او د وربشو  ډهانگلیسي مون ۱۰۰۰۰اوبو یوه ژرنده سته، د کلي کلنی کرنیز حاصل د غنمو دلته د 

 . مایلۍ کې دی ۱۰دا کلی د بلخ د شمال په 

پیکاک چې په دې هکله بومي معلومات تر السه کړي دي وایي چې دا د هغې الرې پر سر د دمې   :۶۵ــ   - ۳۷ــ  :بوري چشمه
ځای دی چې شمال خوا ته له اندخوی څخه د اکسوس پر غاړه تر کرکي پورې تللې ده. دا ځای تقریباً د اندخوی او )آق  نیولو
 ( تر منځ واقع او له اوبو ډک یو ډنډ لري. )پیکاک( 7قینې 

 بوینقره  :وگورئ :بوینقره 
قلعې له سویل څخه    سَوزمهقلعه کې د    سَوزمهد عالقه دارۍ په    دا د سنگچارک   :)ن(  ۶۶ –  ۱۴،  ۳۵  –  ۵۹  :برموغ  :برمک

آسونه( ]زه ژباړونکی په دې پوه نه سوم چې آیا دا کوم شفر دی که بل څه ځکه   ۱۵مایله لیرې یو کلی دی. )د وزبیکانو  ۱۲
 .  اوسنۍ نقشې د »برمَوغ« نوم ښیي جمله ئـې همداسې نامکمله ده. )اې.بي. سي.(

یا پیکام درې د ولسوالۍ د پیکام په اداري ویش کې یو کوچنی کلی  ېدا د بوینقر : )ن( ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۳۱ : هبدن :بدنه قلعه

کورنۍ ژوند کوي. )میتلند( په دغـۀ نامـۀ دوه ځایونه دي چې د بدنـۀ قلعـۀ یکم او بدنه قلعـۀ   ۴۰ژ(  –دی. دلته د افغانانو )پښتنو 
 دوم په نومونو یادیږي. 

  َمایلۍ کې یو کلی دی.  ۸دا د بلخ د سیند په اوږدو کې د آق کپروک د سویل په  :)ن( ۶۶ – ۴۹، ۳۶ -۱ :ـشتبــُـگــ 

 
4 - Burlok 
5 - Bokharigala 
6 - Bori Ungajit Uzbaks 
7 - Ak Kina 
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 7تر 3 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 

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

 
 
 
 

کال په عالقه دارۍ کې یو کلی دی. دا کلی یو مایل   سَوزمهدا د سنگچارک د ولسوالۍ د  :)ن( ۶۶ – ۵۴، ۳۵ – ۱۲ :بوینقره

  ۱۲کال څخه   سَوزمهکال له تگاو سره یو ځای کیږي او له    سَوزمهې د  « ک8پورته په یوۀ تنگي کې دی دا تنگی په »آپه نوچ 
نقرې له منځه په تیریدلو لنگر ته تللې ده. څنگه یوه الره تللې ده او د بوی مایله لیرې دي. د آپه نوچ په ټکي کې د اساسي سیند له

 کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۴۵دې کلي کې د وزبیکانو 

دا د بلخ په والیت کې د یوې ولسوالۍ او یوۀ کلي نوم  :)ن( ۶۶ –  ۵۳، ۳۶ – ۱۹ :شولگره  : بوینقره

کیلومتر مربع مساحت لري او د وگړو شمیر ئـې افغان سرچینو په  ۶۶۴دا ولسوالي  دی چې اوس د شولگرې په نامـۀ یادیږي.

 تنو پورې اټکل کړی دی.  ۳۰۶۰۹ تنو څخه تر ۲۱۴۳۷له   شمیروبیالبیلو 
لویدیځ کې د سنگچارک او چمتال ولسوالۍ، شمال کې دهدادي، ختیځ کې چارکنت، سویل ختیځ کې درۀ  :ې ولسوالۍ کرښېد د

 صوف او سویل کې ئـې کیشیندي دي.  
  :ې ولسوالۍ کلي دا ديد دڅخه پورته وگړي لري.  ۵۰۰کلي ئـې له  ۲۷( کلي لري چې  ۵۲) ۵۸شولگره 

 قلفان دره  پیکان دره  شاه گدای  قبچاق و قدیم 
 قور بقه خانه  توغانچي  بابه عوض  خواجه سکندِر هزاره 

 چک آبِ حسن علي  ِسـه آب  َاوگالن  بوَرگي 
 ایله تان  رحمت آباد  قزل قند غنمي 

 اوی ماهوت  چک آب  چکانـۀ پائـین   چکانـۀ باال 
 کیشیندي سفلی  کیشیندي علیا   ارلت دیه داالن 

 قچي ها و قفایه غلي  ستار کوټ  پل برق  یک اولنگ 
 کنگوري سایاب باغ پهلوان  گوله چکانه   باران گورکتـۀ قانیش

 زله ونه  کندلي قوچي  جنیتو قوچي  تبیاقِ مهاجر 
 پیشـۀ چکانه  وزبیکیه دالن  حاجي داالن  باشي داالن 

 بلوچ  خواجه سکندرِ  کته گردِن چکانه  الیکـۀ چکانه  کرم شاهي چکانه 
 شاه فوالدي چکانه  بزبای قوچي  خواجه سکندر صافي خواجه سکندر خلیلي 

 تاجیک غورچي یزاره  قلندر خلیلي  کته قانیش  جامکي چکانه  
  پِش اورلت علي بیگ  عرب بیگ 

 

امیر په اوږدو کې تر ټولو کوچنۍ ولسوالي ده. په    دا د روِد بندِ   :ز کال کې دا سیمه په الندې ډول شرحه سوې ده۱۹۱۴په  

حقیقي اړخ کې دا د مزارشریف یوه عالقه داري ده او د حاکم تر ادارې الندې ده چې د ولسوالۍ عواید د مزارشریف خزانې ته 
تر هغه ځایه دوام  استوي. دا ولسوالي د کیشیندي د سیند له یوځای کیدلو څخه کښته د درې کوزنۍ برخه په ځان کې رانغاړي او 

بوینقره او پیکام دره او  :کوي چې سیند له غرونو څخه د افغان تورکستان دښتې ته ورلویږي. دا ولسوالي دوه عالقه دارۍ لري
دا ټوله ولسوالي هم په همدغو دواړو نومونو یادیږي. د بوینقرې له کلي الندې دره ارته او پراخه ده چې ارتوالی ئـې له یوۀ  

دره تنگه کیږي او سویل کې   مایلو لږ نـۀ دی او د غرونو اړخونه ئـې آسانه دي. له بوی نقرې پورته ۲ټیټ بیخه له  بیخه تر بل
ورننوځي. دا ټوله ولسوالي نیږدې   لري  ۹۰۵پر غرونو  کوچیان    ۵۰۰له دې شمیرې څخه    : کورنۍ وگړي  کورنۍ ئـې نیمه 

ې د دشمیرې تر څنگ د عربانو لویه شمیره په پسرلي او دوبي کې    ېد دعربان دي او پاتې نور ئـې اکثریت وزبیکان دي.  

 " بنِد امیر.":سیمې په گاونډیو کې خپل مالونه پیایي. د سرچینو او نورو معلوماتو لپاره وگورئ
واقع دي. مایله کښته  ۱۹  ۱/۲د کلیو هغه ډله چې د بوینقرې په نامـۀ یادیږي د روِد بنِد امیر په دواړو غاړو کې له آق کپروک 

  :فیټه. دلته یوه کال اوڅلور کلي دي. میتلند د کلیو نومونه، د وگړو شمیر او نور په الندې ډول یادوي ۲۰۰لوړوالی 
 

 د کورنیو شمیر وگړي کلي 

 ۴۰ وزبیکان  قره قبچاق 

 ۴۵ وزبیکان  قدیم

 ۶۰ تاجیکان  تاجیک 

 ۵۰ وزبیکان  ایلتان 

 ۱۹۵ ټولټال 

 
سیاه گردن« په معنی    –یوه قومي څانگه ده چې همدلته ژوند کوي او ویل سوي چې بوینقره د " تور غاړو    بوینقره د وزبیک

 ده. د کلیو نومونه چې اکثراً په دغـۀ نامـۀ راغلي له څلورو څانگو څخه راغلي دي چې بوینقره په کې ویشل سوې ده.  
ه لیدنه وکړه دا کال تقریباً ورانه ویجاړه وه خو وروسته بیا ترمیم  کال د سیند په ښۍ غاړه کې ده؛ کله چې میتلند له دې کال څخ

  :سوه. میتلند وایي
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 7تر 4 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 

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

 
 
 
 

تر غاړې پورې ئـې   په دریو خواوو کې ئـې سیند دی او په څلورم اړخ کې ئـې"د کال وضعیت له طبیعي اړخه پیاوړی دی چې 

باید د سیند په اوبو ډک سي خو ارت کیدلو او ال  خندق دی. دا خندق تنگ خو ژور دی. دا خندق په دې ډول ډیزاین سوی چې 
ژور کیدلو ته اړتیا لري. کال د سیند په تقریباً شیوه غاړې باندې ده او ویل سوي چې دا غاړه هیڅکله سیالب نـۀ ده وړې او د  

خو دومره ویالی سم   ټمپلو له نیږدې ئـې کال دا مخ ښـۀ پیژندل سوی او د پام وړ دی. ما ونـۀ غوښتل چې کال ته دننه ننوځم او

پاک   ئـې او د سیند په دواړو غاړو کې سي په دې شرط چې اساسي جوړه ،چې له دې څخه پیاوړې پوځي پوسته جوړیدای سي
 کاري وسي." 

بوینقرې ته نیږدې په درې کې ډیره کرهڼه سوې ده. له کلي پورته او یا کښته دواړو ځایونو کې د قرارگاه جوړولو لپاره پریمانه 

 ی سته. اوبـۀ ئـې پریمانه دي او د اړتیا وړ توکي بوینقرې ته په نیږدې شاو خواوو کې په درې کې تر السه کیدای سي. ځا
" ما ته د حیرانتیا خبره وه چې  :ز کال د نوامبر د میاشتې پر دیرشمې نیټي لیکي۱۸۸۵میتلند په دې ځای کې د سیند په هکله د 

چې د ایلتان او قدیم تر منځ او بیا د تاجیک د سیمې د څنگ په مقابل لوري کې تقریباً هرچیرې دلته سیند په داسې حالت کې وینم  
یارډو پورې دی د سیند غاړې په متبادل ډول کله دا غاړه او کله    ۶۰تر   ۵۰بلی غاړې ته ئـې اوښتی سئ. د سیند ارتوالی له  

ې د شگو کواړۍ دي او د سیند بستر یا شگې یا جغل دی. د  بله غاړه ئـې شیوه او طاقچه طاقچه بندي سوي او هر گوټ کې ئـ
فیټه دی. موږ پر آس سپور یو سړی   ۳مایله په ساعت کې دی. د اوبو ژوروالی   ۳ ۱/۲اوبو د بهیدلو چټکوالی د اټکل له مخې 

ن ئـې په آزاده ډول او ځا ولید چې له سینده اوښت او اوبـۀ د آس تر سینې پورې وې او یول سړی چې پلی له سیند څخه وواښت 

 بل غاړې ته ورساوۀ. )میتلند( 
دا د صوف د درې په ولسوالۍ کې په دره ولیشان کې یو شمیر کوچني کلي   :)ن( ۶۷ – ۱۴، ۳۵ – ۴۰ :صد مرده :بوکه ولنگ

د دای میرداد هزارگانو د څانگې  ې ځای استوگن وگړيد دمایله پورته )سویل کې( واقع دي.  ۱۴دي. دا کلي له کال سرکاري 
کورنۍ وې. )اې.بي. سي.(   ۱۳۰ز کال کې دلته  ۱۸۸۶دي، دا کلي په ځینو نقشو کې د صد مردې په ډول ثبت سوي دي. په  

 .  اوسنۍ نقشې دا نوم د صد مردې په ډول ښیي

 ی. مایلۍ کې یو کلی د ۲۶دا د وزیرآباد د شمال لویدیځ په  :)ج( ۶۶ -۲۳، ۳۶ – ۵۵ :بولک 
دا له سرپل څخه قرچي او بلچراغ پورې د تللې الرې په اوږدو کې یو کلی دی    :)ن(  ۶۵ –  ۴۶، ۳۶ –  ۳  :بلنغور  :بلند غار

 مایله لیرې موقعیت لري.   ۱۳  ۱/۲چې له سرپل څخه 

م دی چې د کلي  کورنۍ استوگنې دي. میتلند وایي چې دا نوم په حقیقت کې د هغه تگاو نو ۵۰دې کلي کې د اچه میلي وزبیکانو 
نقشې دا نوم د بِلـنغور په ډول   اوسنۍ  لویدیځ کې د غرونو په بل اړخ کې دی او دغو خلکو پخوا هماغلته ژوند کاوۀ. )میتلند(

 . لیکي

 بویر لک  :وگورئ :بلوک
مې نیولو ځای دی چې د جرق دق له  د ددا د هغـې الرې په اوږدو کې  :فیټه ۸۵۵  :لوړوالی :۶۵  – ۲۶ ،۳۷ – ۸ :بـُـلوط کاک

مایله او په همدومره واټن له جرق   ۲۱الرې له اندخوی څخه تر اکسوس پورې شمال ختیځ لور ته ځي. دا ځای له اندخوی څخه  
دلته د اوبو د زیرمې یو کوچنی کم عمقه زیرمه ځای سته خو ویل سوي چې یوه میاشت وروسته وچیږي. دق څخه لیرې دی. 

ده چې په کوچنیو  کې ای کوم دیوال نـۀ لري او ډیر ژر به خوسا او متعفنه سي. دا سیمه په خپله شگلنه دښته یا چول دا زیرمه ځ
د  دلته  بوټو پوښل سوې ده. دلته د مې په میاشت کې ښـۀ واښـۀ وي، خو دا واښـۀ یوازې تر درېو اونیو پورې دوام مومي.  

 پخلنگ لپاره سون توکي په کافي اندازه سته. 

 ویل سوي چې بلوط کاک د اندخوی او شبرغان تر منځ کرښه ده. )میتلند( 
 سِر بُرچ اَو  :وگورئ :بُـرچ اَو

 دا د ایبکو او آسیا باد تر منځ د تللې الرې په اوږدو کې یو کلی دی.  :)ن( ۶۷ – ۵۶، ۳۶ – ۱۹ :بورگنزار 

  ته د تللې الرې په سویل   او چارشمبې مایلۍ کې  ۱۰په    لویدیځ  ددا د قیصار    :)ن(  ۶۴ –  ۷،  ۳۵  –  ۴۱  : بورغن  :بورغون
 کې یو کلی دی. 

  دا د بلخ د سیند پر غاړه د پیکام درې سویل او د بوینقرې په شمال کې د ورانو ویجاړو   :)ن(  ۶۶  –  ۵۵،  ۳۶  –  ۲۷  :بوریاباف
 کنډوالو یوه ټولگه ده.  

  له سویل څخه څو مایلې لیرې او د  9دریا« ته نیږدې د »هزاره توغای   دا »امو  :)ن(  ۶۷  –  ۱۴،  ۳۷  –  ۱۰  :بوریا بای »
 مایله لیرې یو کلی دی.   ۳۶مزار شریف له شمال څخه 

له »کوۀ چونغر«   فیټه. دا هغه کوتل دی چې له دهانه څخه تر ایبکو پورې الره ۹۸۰۰  :لوړوالی :۶۸ – ۱۷، ۳۵ – ۵۷ :برمه
مایله    ۱۴ې دښتې له سویل ختیځ څخه، له دهانـۀ څخه نیږدې  د دورباندې راځئ نو   څخه تیږیږي. که تاسو د غوري له دښتې

« په اوږدو کې د  10لیرې، د کوتل سر ته ختالی سئ. ویل سوي چې د ختلو الره ئـې آسانه ده. الره په خپله د » سگري دشت
الرې د همدې هموارې سطحې خط الرأس او   لنډ واټن لپاره همواره ده، دا په »کوۀ چونغر« کې یوه لوړه سطحه ده؛ ورپسې دا

ویل سوي چې د بابا   « په نامـۀ یادیږي.11د تاشقرغان د سیند اوب یللونکي یا آب پخشان ته رسیږي. دغه ځای د »کوتِل بُرمه
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 7تر 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 

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

 
 
 
 

په دغـۀ  قمبر پر لور د کښته کیدلو الره شیوه او ډبرینه ده خو د اوښانو د تگ لپاره عملي دي. )اې. بي. سي. بومي معلومات(
 .  مایلۍ کې موقعیت لري ۱۵نامــۀ کلی د دهانـۀ غوري د شمال لویدیځ په 

 زگ خانه :وگورئ :بُروک
 پاڼه( ۵۲یوه فرعي څانگه ده )وگورئ  (12کوچي وزبیکانو)دا د  :بوس بای

« څخه د »قره  13کې یو نهر دی چې له »چوباش دا د اکسوس د غاړې په سویل :۶۶ – ۴۱، ۳۷ –  ۲۰ :پس اریغ :بُـز اریغ 
او د نهر له پاسه په څوځایونو کې پُل تیر سوی   « پر لور پر مخ ځي. دا نهر د سیند پرغاړې د سړک په سویل کې دی14جاه

 دی.  

نومیږي. دا ځای  سیمه هم سته چې بز اریغ یوه استوگنې د دا کانال نیمایي ئـې د چوباش دی او نیمایي ئـې د قره جاه دی. دلته 
مایله لیرې دی؛ یوه الره چې له لویې الرې څخه بیلیري له همدې ځایه په تیریدلو سره په مزار شریف   ۳ ۱/۲له قره جاه څخه 

 اوسنۍ نقشې د »پس اریغ« نوم د کلي په توگه ښیي؛ همدا شان د چوب باش په سویل کې یوه سیمه دهمنتهي کیږي. )میتلند(  
  )ن( کې موقعیت لري. ۶۶ – ۵۴، ۳۷ – ۱۶نقشو کې بُز اریغ لیکل سوې او په  چې په اوسنیو

 څخه څو مایله لویدیځ ته یو کلی دی. 15دا د سِر حوض شمال کې له »پرخیش :)ن( ۶۴ -۵۰، ۳۵ – ۱۰ :بزدانک » 
کې د شبرغان الره د شنو غونډیو د لړیو یوې برخې باندې   مایلۍ ۱۲د اندخوی د ختیځ په دا  :۶۵ – ۳۱، ۳۶  – ۵۰  :بزرگ خم

چې څه ئـې کیڼ    هننوځي چې د " بزرگ خم" په نامـۀ یادیږي. د شنو غونډیو دا لړۍ اوس د شگلنې دښتې په کنډونو اوښتي د
لوري ان تر هغـۀ  دا په وروسته ویل سوي  الس ته او څه ئـې ښي الس ته تر ډیر اوږد واټڼ پورې غځـېـدلي دي. ویل سوي چې

دغه الره چې یوزاې یو ناڅاپه کیڼ الس ته تاوییږي د بزرگ شگلن کمربند پورې غځـیدلي دي چې د اکسوس کښت محدودوي. 
غـې الرې او د خراسان د د« په نامـۀ یادیږي.  16خم په نامـۀ یادیږي. حال دا چې په بل لوري کې دا الره په عام ډول د »کاونچي

ې د دمایله لیرې د څښاک د اوبو ځای سته. دلته درې دانې څاه گانې دي او ډیرې پریمانه اوبـۀ لري او    ۶یا    ۵تر منځ    گذر
ارزښت لري چې باید په پام کې ونیول سي؛ داسې ښکاري چې دا دې په دا ټول چول یا شگلنې دښتې کې د څښاک د اوبو ځای  

شبرغان ته رسیږي او په کیڼ لور کې خواجه دو کوه شا ته پریږدي. ویل سوي    د کاونچي څاه گانو ته تللې الره مخامخوي.  
چې دا الره ډیره مستقیمه الره ده؛ خو په دې الره باندې د څښاک اوبـۀ نـۀ سته او حتی ډیري وختونه څوک ورباندې نـۀ ځي.  

او د دوبي   کې د پسونو پوونده ډیره ښه دهله دې چول یا شگلنې دښتې څخه هر لور ته الره تللې ده. د کاونچي په شاو خواوو 

پسونه د مالڅر لپاره راټول وي. د همدې دلیل لپاره پر دې الره   ۱۰۰۰۰۰په لومړیو کې ویل سوي چې په دې سیمې کې نیږدې 
«  17ز خـُـم ظاهرًا دا هماغه د »بوغ : مهمه یادونه چاپې[ ډیرې دي. )میتلند(ناڅاپي یرغلونه او  –باندې »اله مان« ] د تورکانو 

 .  « په ډول ښیي18د نامـۀ بله بڼه ده. اوسنۍ نقشې دا نوم د »بوغز قم 

مایله کښته   ۵د سرپل له ښارگوټي  )شمال ته(کې درې دا د سرپل په ولسوالۍ کې په اساسي  :)ن( ۶۵  – ۵۵، ۳۶ – ۱۷ :چابک
اوسنۍ نقشې د چارباغ نوم ښیي چې د  استوگنې دي. )میتلند(  کورنۍ  ۲۰یو کلی دی. دلته د وزبیکانو د بیالبیلو قومي څانگو 

 . مایلۍ کې واقع دی ۳۰سویل ختیځ په  –شبرغان د سویل 
رې په شمالي لور کې یو غر دی. دا غر د قصاب  د ددا د میمنې په ولسوالۍ کې د قیصار  :)ن( ۶۴ – ۲۸،  ۳۶ – ۵  :چادر تپه

ه سر ته نیږدې واقع دی، دا له ورایه یو څرگند مخروطي ډوله د سپینې چونې د  مایلۍ کې د شور تمچا ۸کال د شمال لویدیځ په 
په همدې نامـۀ بل  ۀ غرۀ لمن ته نیږدې د اوبو یوه چینه ده چې د )چشمـۀ چک آب( په نامـۀ یادیږي. )پیکاک( د دډبرې غر دی. 

 .  )ن( کې واقع دی ۶۶ – ۳۲، ۳۶ – ۲۶غر د بوینقرې په شمال لویدیځ کې په 

« یوه قومي څانگه ده. همدا شان په دې نامـۀ یو کلی هم سته چې د میمنې په لویدیځ  19دا د »الچ وزبیکانو  : چغتای :گه تيچه 
)ج( کې   ۶۴  –  ۴۴،  ۳۵  –  ۵۸کلی په    په دې نامـۀ  افغان گزیترکې واقع دی.    ۶۴  –  ۳۵،  ۳۵  –  ۵۳سویل لویدیځ کې په    –

 ښودلی دی. 

 چوغای  :وگورئ :چغای

 ن(: دا د خلم په سویل ختیځ کې، ایبکو ته د تللې الرې په ختیځ کې یو کلی دی. همدا شان  ۶۷ – ۵۷، ۳۶ – ۲۸ :چگمقلي(
 )ن( کې واقع دی.  ۶۷ – ۳۶، ۳۶ – ۱۰ل لویدیځ کې په ویپه دې نامـۀ یو کوچنی کلی د ایبکو په س

مایلۍ کې موقعیت  ۱۱کورونو یو کلی دی چې د آقچې د شمال لویدیځ په  ۲۵« د دا د »چاهي تورکمنانو :۶۶، ــ ۳۶ــ  :چاها
 لري. 

 
12   - Kuchi Uzbaks    ژ  -: نه پوهیږم چې کوچي وزبیکان لیکل سم دي که قوچي یا قچې 

13 - Chobash 
14 - Karajah 
15 - Parkhish 
16 - Kawanchi 
17 - Boghaz Khum 
18 - Boghaz Qum 
19 - Allach Uzbaks 
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 7تر 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 

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

 
 
 
 

 مایلۍ کې یو کلی دی.   ۵ل په ی« د سو21« کې د »خانگـِـه دهقان20دا په »سِر آبدره  :)ن( ۶۶ – ۴۱، ۳۵ – ۵۴ : چاهک سفلی

کال    سَوزمهکال کې دوه کلي دي. چهارک پائـین له  سَوزمهدا د سنگچارک د ولسوالۍ په    :)ج(  ۶۶  -۱۲،  ۳۵  –  ۵۸ :چهارک
  ۳۰واقع او   مایله ال وړاندې ۱ ۱/۲ په درې کې کورنۍ په کې میشتې دي. چهارک باال بیا ۵۰د وزبیکانو  چېمایله لیرې  ۱۰

لي او په ځینو وښو پوښ   دلته نیم مایل پراخه ده او په دواړو خواوو کې ئـې غرونه په بوټو اودره  کورنۍ په کې ژوند کوي.  

ځینو کې ئـې کرهنه هم سوې ده. دلته د میوو پریمانه ونې سته او په درې کې دننه زښته ډیره کرهنه سوې ده. له همدې ځایه د  
اره  لپ« ته تللې ده. ویل سوي چې دا الره د اوښانو د تگ 22غرونو له سره یوه الره لویدیځ لور ته د لس مایلو په واټن »لغمان

  مایلۍ کې ثبت کړی دی.   ۲۰د چهارِک باال نوم د توکزر د شمال لویدیځ په نیږدې    افغان گزیتراې. بي. سي.(  مناسبه ده. )
 لنډمهالې 

شمال    –رې یوه عالقه داري ده. د چهار اولیاء دره مخ پر شمال  د ددا د صوف    :)ن(  ۶۷  –  ۱۶  ،۳۵  –  ۵۹  :چهار اولیاء
 مایله کښته ډوبیږي.  ۹له کال سرکاري  کوتل« څخه پر مخ تللې ده چې په پای کې د صوف په درې کې لویدیځ له »شنباشک

پورې د اساسي درې په ختیځ کې د یوۀ  »دو آبِ شاه پسند«  ترمایله کښته له »دیهي« څخه یوه الره  ۶له کال سرکاري نیږدې 

للې او بیا پر چهار اولیاء ورکوزیږي چې په همدغو شاوخوا  آسانه خط الرأس له سره د »دیهي« یا »تکچي« کوتل له الرې ت 
 وو کې د خشک درې په نامـۀ یادیږي.  

ئـې د دیهي کوتل د سویل  د استوگنو په دې ځایونو کې یو :کرهنه او د پووندگرو خورې ورې استوگنې دلته او هلته لیدل کیږي

نامـۀ یادیږي او یو شمیر کیبتیکه گانې او څو له خټو جوړې جونگړې  مایلۍ کې واقع دی چې د تقچې په  ۳ ۱/۲د بیخ په  ختیځ
یاردو په لویوالي( د اوبو یوه زیرمه جوړه کړې ده او کله چې په   ۳۰په کې دي. دلته اوبـۀ په نست دي او د تقچي وگړي )د  

 ریدۀ سیند تقریباً وچ کلک وو.  )په اپریل کې ( له دې الرې تی خسیند کې اوبـۀ بهیږي دوی ئـې زیرمه کوي. کله چې گریسبا
دی. یوه الره د »موشان« درې ته تللې، دا الره له  واقع  شاخې ته نیږدې یو مایل پورته    و د دوه وو درد چهار اولیاء زیارت  

لوري راځي. له یادې سوې درې پورته دا الره سویل لور   سویل ختیځ لوري له روی سره یو ځای کیږي. اساسي سیند له سویل
د ننوتلو په شمال    ته  مایلو پورې همداسې تر هغو پر مخ ځي چې دره په یوۀ تنگي بدلیږي. دې تنگي ۲ ۱/۲ تر ته تاوییږي او

ې پینځلس واړه  کورنۍ دي چ  ۱۵استوگنې سیمه ده، دوی تاجیکان دي او ټول ئـې    قومي څانگې د  کې د »سید داد میرگند« د

غو د دیوه بله د استوگنې سیمه ده، دوی هم تاجیکان دي.    کورنۍ له دیهي څخه دلته راغلي دي. له دې کوچني کلي لږ کښته
د اړتیا وړ توکي له دې ځایه په ډیرې سختۍ سره  خپل گریسباخکوچنیو ټولنو خلک زښت ډیر غریب او بې وزله خلک دي او 

 ترالسه کړل .

یو شمیر گاونډۍ کوچنۍ تنگې  ډولونو منفردې ونې سته. و دنښتر د ون د پریمانه دي؛ د ټولو غرونو په ډډو کې سون توکي دلته
د غرۀ ډډې ال هم په واورو پوښلې دي او په دې توگې د  ته  غو ځنگلونو شا  د د،  درې د نښتر د ونو په گڼو ځنگلونو ډکې دي

  همالیې د غرونو یو بشپړ انځور د سړي مخې ته ږدي.
د یوۀ ډیر تنگ تنگي له الرې د چهار اولیاء سیند جوړیږي، دره له یو مایل ډیره لږ    چې   هد شیشه ولنگ الره سویل ته تللې د

او په خپلې  دیې تنگي دننه منظره ډیره ښکلې او ښایسته د دي. اوږده ده او په تدریج سره متموجې سیمې ته په ننوتلو پراخیږ
تر گړنگونو الندې ځایونه پوښي او ان د گړنگونو د ډډو په   یریو تنگیو توپیر لري ځکه دلته ونېځانگړتیا کې د تورکستان له ډ

د الرې په اوږدو کې دا ونې په څو ځایونو کې ډیرې گڼې دي او ښکاري چې د نښتر ونې   تنگو راوتلو ځایونو کې هم ونې سته؛

 دي او گڼې دي.  
مایلو په اوږدوالي( یوې تنگې الرې ته ننوځي؛ هغه  ۱۵ډول توپیر لري. دلته څوک ) ښایي د خوا سیمه په بشپړ  د تنگي سویل

ې الرې په سویلي جناح کې ده د هغو سیندونو تر منځ اوب یللونکي ده چې د بند امیر او تاشقرغان  د دلوړه غرنۍ لړۍ چې  

لې او له ځان سره ئـې  سیمه یو شمیر کوچنیو خوړونو خوړ ناڅاپي سویل تهمیرگند د تنگي  د دد سید م سیندونو ته ورغورځي.
 ژورو درو ته وړې ده دا خوړونه ټول سره یو ځای کیږي او د چهار اولیاء سیند جوړوي.  

په دغو درو کې د استوگنو د څو ډیرو کوچنیو خورو ورو سیمو گډ نوم دی چې خلک ئـې تاجیکان دي او په منځ   شیشه ولنگ
کورونو یوه ډله  ۱۵ې درې د ویالو په لویدیځې خوا کې دي؛ د د دغو کلیو ډیری ئـې د د ـې خال خال هزاره گان هم سته.کې ئ

 رې په شمالي پای کې جوړوي.  د د ې کیڼه خواد دچې دروازه نومیږي د غرونو په لوړو ډډو کې لیدل کیږي چې 
داسې ښکاري چې نوموړي لیدلي   –دډبرو پلټنه وکړي  چې د سکرو  په شیشه ولنگ کې د دوه وو ورځو لپاره پاتې سو گریسباخ

پرله پسې بارانونو او د واورو توفانونو د هغـۀ د کار مخه نیوله چې   چې په دې هکله په گاونډ کې کار پرمختگ کړی دی.

د استوگنې په کمپ  ـېبیا ئ راټول کړل او د ډبرو د سکرو څو باره په خرو بار اوورسره شدید ساړه هم ملگري ول. نوموړي 
کړ   اور بل  لوی  کوتل   چې کې  ولنگ څخه الره د شنبسکاک پر  له شیشه  وکړ.  لپاره  ملگرو د خوښۍ  خپلو بدرگه  دا ئـې د 

)ن(   ۶۷ – ۲۱، ۳۵ –  ۵۳اوسنۍ نقشې د کشک درې نوم او همدا شان په دغـۀ نامـۀ د یوۀ کلي نوم په ( گریسباخورخیږي. )
؛ کې او یو زیارت د سرکاري په ۶۷ – ۲۰، ۳۵ – ۴۸مایلۍ کې په  ۱۲یو کلی د سرکاري د سویل په  افغان گزیترکې ښیي. 

 .  )ن( کې ښیي ۶۷ – ۲۰، ۲۵ – ۵۲سویل ختیځ کې په 

 
20 - Sar- i- Abdara 
21 - Khangeh Dehkan 
22 - Laghman 
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 7تر 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 

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

 
 
 
 

چې د  دی مایله لیرې له کابله د مزارشریف د سړک په اوږدو کې یو ځای ۷  ۱/۲دا له ِده اصل څخه  :۶۸، ـ ۳۶ـ  :چهار آسیا

یارډو پورې ارته ده چې په بشپړ ډول د میوو د ونو  ۶۰۰تر  ۵۰۰ند په درې کې موقعیت لري. دا دره دلته له تاشقرغان د سی
 روان دی.را په بڼونو ډکه ده او بڼونه په ډبرینو دیوالولو کې احاطه سوي دي. له منځه ئـې یو نسبتاً ژور او د اوبو توند بهیر 

ې تنگه او ډبرینه ده. دلته د قرارگاه جوړلو لپاره ځای نـۀ سته، د قرار گاه لپاره ځای  الره د بڼونو په دیوالونو کې محصوره ده چ

 په آبِ قول کې دی چې تقریباً څلورمایله ایبکو ته نیږدې دی. )میتلند( 
کې او د شبرغان د سړک د ختیځ په   مایلۍ   ۵ ۲/ ۱د ښارگوټي د شمال په  سرپل    د  دا   :) ن(  ۶۵  –   ۵۵، ۳۶  –  ۱۷  : چهار باغ

چهارباغ، کال قشالق او خارکش. لومړني دوه کلي په  نیم مایلۍ کې د کلیو یوه ډله ده. دې ډلې کې درې کوچني کلي دي یعنې:

اوسنۍ نقشې یو بل ځای په  کورونه لري. )اې. بي. سي.(  ۱۰کورونه لري؛ خارکش د وزبیکانو  ۴۰گډه د اچه میلي وزبیکانو 
 )ن( کې ښیي.  ۶۵ – ۱۴، ۳۷ – ۰ی په شمال ختیځ کې په وغـۀ نامـۀ د اندخهمد

دا د بلخ په شمال کې یو کلی دی. دا کلی د نهِر دولت آباد پر غاړه واقع دی او ظاهراً   :)ن( ۶۶ – ۴۷، ۳۶ – ۵۸ :چهار باغ
دا کلی د دولت آباد د سویل لویدیځ )اې. بي. سي.(  کورنۍ میشتې دي. ۷۰په همدې نامـۀ کلي ته نیږدې واقع دی. دلته د عربانو 

 . مایلۍ کې واقع دی ۵په نیږدې 
 

 نوربیا

 چهار باغ:  

 
 

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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