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« پر غرنی مهمیز یو کوتل دی 2دا د بند امیر پر ښۍ غاړې د »کوه المرتک   :)ن(  ۶۶  –  ۵۵،  ۳۶  –  ۲:  1  چولپن خواجه

مایل واټن لري.    ۱  ۱/۴او له آق کپروک څخه د سیند په اوږدو کې راغلې الره ورڅخه تیریږي چې له آق کپروک څخه  

 دا الره

 لپاره عملي ده. )میتلند(  د کچرو د تگ

 چنگر  :وگورئ :چونگر

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۴دا د دولت آباد د شمال په  :)ج( ۶۴ – ۵۳،  ۳۶  – ۴۱ :چــُـپـَـک سرای 

اکسوس سیند  د دا نوم د خواجه ساالر د ولسوالۍ د دالي د اداري ویش د پخواني ښارگوټي نوم دی. :۶۶، ــ  ۳۷ــ  :ُچـپـَـر

 دا ښار اوس په بشپړ ډول له ځان سره وړی دی ځکه دا سیند خپله کینه غاړه په ډیرې چټکۍ سره خوري. )میتلند( 

  دا د میمنې د سیند په اوږدو کې د جالیر شمال ته یو کلی دی. په دې نامـۀ بل کلی    :)ن(  ۶۴  –  ۵۲،  ۳۶  –  ۲۹  :چاردریا

 واقع دی.  مایلۍ کې  ۲د دې ځای د سویل لویدیځ په 

 چوشکه گذر :وگورئ :چوشکه گذر

 
1 -CHOLPAN KHWAJA 
2 - Koh Almurtak 
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مایلۍ کې په ایبک کې یو چینه ده. دا چینه د   ۷« د سویل ختیځ په 4دا د »اورلمش  :۶۷ –  ۳۶، ۳۶  – ۱۱: 3  چویان چشمه

ورکوي. ویل سوي چې دلته څو الرې راغلي او په همدې ټکي کې سره متالقي کیږي یعنی   پسونو لپاره کافي اوبـۀ  ۵۰۰۰

 رۀ صوف له روی څخه الره، ایبک، او اورلمش. )پیکاک( د د

دا د مزارشریف په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د نهِر چهاربولک په اوږدو کې د   :)ن(  ۶۶  –  ۳۷،  ۳۶  –  ۵۳  :چوچک

 کورنۍ میشتې دي. )اې.بي.سي.( ۴۵ۍ کې واقع دی. دې کلي کې د وزبیکانو مایل ۱۹بلخ د شمال لویدیځ په 

  مایلۍ کې یو کلی دی. اوسنۍ نقشې د چوگــُـَمت   ۱۸دا د میمنې د سویل لویدیځ په    :)ج(  ۶۴  –   ۳۳،  ۳۵  –   ۵۱  :چوی مت

 )ن( کې ښیي.   ۶۴ – ۳۴، ۳۵ -۵۱نوم په 

 طائـفه ده. )پیکاک( دا د گــُـنیش ارسري تورکمنانو یوه  :چقور

رې په ختیځ کې په خشک د ددا په یوۀ تنگي کې یو کلی دی، دا تنگی د صوف    :)ن(  ۶۷  –  ۲۶،  ۳۵  –  ۵۴  :چول قدوق

 درې کې واقع دی.  

او ستره غرنۍ لړۍ ده چې له شمال ختیځه مخ پر سویل لویدیځ پرته ده   دا هغه دنگه :۶۸  – ۲۵،  ۳۶ – ۲ :چنغر :چونغر

فیټو   ۶۰۰۰تر    ۵۰۰۰ښتې له پاسه له  د دد بدخشان والیت د ایبک او روی له ولسوالیو څخه جال کوي او د غوري    چې

دا پستې راټولوي  خلک    چېې لړې په ختیځو ډډو کې د پستو د ونو پریمانه ځنگلونه سته  د د پورې پورته دنگه ختلې ده.  

دا پستې کابل، تاشقرغان او خان آباد ته صادروي.    چې دوی  وویل  واو سوداگر ئـې ورڅخه پیري، موږ ته هندو سوداگر

 )میتلند( 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۵دا د شیخ رازي د شمال ختیځ په  :)ج( ۶۶ –  ۱۲، ۳۷ – ۱۰ :چورک تپه 

فیټه. دا د اکسوس پر سر یوه جاله ده چې له مزارشریف څخه تر سمرقند    ۸۵۰تقریباً    :لوړوالی  :۶۶، ــ  ۳۷ــ    :چشکه گذر

 مایله پورته واقع ده.  ۳۰څخه   ِکِلفمایلو په لیرې والي او له  ۷۰له مزار شریف څخه د  پر مستقیمې الرې پورې

  :ـې لیکلې دهز کال د جوالی په میاشت کې میتلند دغـۀ ځای ته ورغلی وو او الندیني شرحه ئ۱۸۸۶د 

" د یوۀ مخکیني تفاهم پر بنسټ زموږ د الرو الرښود یا رهنما موږ مستقیماً سیند ته بوتلو چې په لنډې الرې له بازار څخه  

دوه یا دوه نیم مایله لیرې واټن لري. زموږ د مزل وروستنی مایل ډیر سوکه او وروو وو ځکه تر پښو الندې ځمکه مو  

وهلې لمده ځمکه وه. څو ورځې مخکې دا ځمکه له سره تر پایه په اوبو کې پټه وه. دغه نرمه   نرمه وه چې تقریباً سیالب

سطحه د سیند کرښه جوړوي ظاهراً په دواړو غاړو کې همداسې ده. د سیند په دې غاړه کې دا غاړه لږ و ډیر په اغزیو 

بدل سي. اکثریت بوټي دلته د درویو دي یعنی   او کوچنیو بوټو پوښل سوې ده او کله نا کله ان د شین غزو د ونو په ځنگل

نیزار دي. موږ چې سیند ته راورسیدلو ومو لیدل چې د جالې ځای ته ال ډیره اوږده الره پاتې ده. موږ د اوبو ژۍ ونیوله 

الړو. و، موږ د اغزیو او بوټو په منځ کې چې په غولوونکي ځمکې کې شنـۀ سوي ول مایلو پورې پر مخ الړو ۱۲او تر 

دا نرمه سطحه په ژمي کې وچه وي او ویل سوي چې د مارچ د میاشتې تر پای پورې همداسې وي خو د مارچ په میاشت  

ي. ډیره به گرانه وي چې څوک دې ورڅخه تیر کړکې بارانونه دا ځای باید د سیالب د مهال په شان په خټو او چقړو ډک  

 ې هم سخته وي. سي ان په ډیر غوره موسم کې لکه د نوامبر په میاشت ک
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 د" په پای کې موږ ښي الس ته تاو سولو او زموږ رهنما وویل چې دا »راۀ کالن« یعنې لویه الره ده چې د قره جا د نهر  

ونې دي چې له ورایه ښکاري. له لنډ    نسبتاً لویې لویېخرابې او ورانې غاړې په اوږدو کې پر مخ تللې ده. د نهر پر غاړه  

ډیرې مزل وروسته له نهر څخه بلې غاړې ته ئـې واوښتلو، دې نهر د خپل د سر یا د اوبو سرچینې په شان تر دې دمه  

اوبـۀ نـۀ درلودلې او تقریباً پوره یو مایل په واټن مو د اوبو پر غاړه مزل وکړ. نرمه سطحه همداسې د تیرو نرمو سطحو  

وه. سیند په سیالبي حالت کې وو خو دلته د خپل لوړوالي په اندازه دومره لوړ نـۀ وو چې غړغړاندې وکړي او په    په شان

په خټو ډکې غاړې ئـې له ورایه ښکاري.    یوۀ بستر کې روان وو دا همداسې له نیم یا د مایل تر ثلث پورې ارت دی. 

ې وي. د کوچني سیالب کانال ته په رسیدلو سره موږ تاو  ورکښته ئـې داسې ښکاري چې دا غاړې هم ارتې او هم ژور

ر الره ونیوله، د  ووخوړ او تر هغو پر مخ الړو چې رښتوني »راۀ کالن« ته ورسیدلو او له همدې ځایه موږ د جالې پر ل

لیرې ځایه    جالې موقعیت د شگو په یوې نسبتاً جگې غونډۍ باندې دی چې په پوزي یا بوریا پوښلې یوه څپرۍ ده او له ډیر

هم سته چې له یو بل څخه یو څه لیرې دي. لومړنۍ ئـې د شپږو  څپرۍ    دوې نورې  کې  د اوبو په ژۍ   له ورایه ښکاري.

تنو خاصه دارانو یوه پوسته ده. مخکې له دې چې یادې سوې څپرۍ ته ورسیږو لومړی له یوې شیلې او بیا له دریو نورو  

فیټه ژوره وه. په جالې کې یوازې په طناب کشیدونکې کوچنۍ جالې وې؛   ۴تیر سولو. وروستنۍ شیله ئـې په وسط کې  

یوه ئـې لږ کښته وه او بله ئـې نیم مایل ال کښته وه چې د ځنگل د غاړې په اوږدو کې وه. ویل سوي چې دوې نورې جالې 

کټ مټ    ا کې دي. دا جالېهم سته خو تر ترمیم الندې دي، چې ټول ټال څلور جالې دي او څلور نورې ئـې د بخارا په خو

 کې دي. ما کوم قایق ونـۀ لید. ِکِلفهماغه جالې دي چې په 

غاړې لري چې اوس    –" د جالې په ځای کې د سیند ارتوالی د اټکل له مخې باید د مایل په ثلث وي. دا ځای د خټو سیند  

ې  د د ن دي. داسې ښکاري چې دا ځای  او لږ پورته ئـې دوه کوچني ټاپوگا  دي  اوبو وړي او د سیند منځ ته ئـې راوړي

لپاره د جالې لپاره غوره سوی دی چې دلته ټیټې سطحې د پورته او کښتو سطحو په پرتلې ټینگې دي. همدا شان ویل کیږي  

. کله چې یو ناڅاپي سیالب راسي دا سطوحات په اوبو کې پټ سي نو  چې وړاندې ساحلي غاړې کې هم ځمکه ټینگه ده

د قره جا د کانال له پای څخه پیل سي. په خټو لړلې ډیرې ساحلي غاړې دي چې د ځای د بدلولو داسې  جالې ال نور کښته 

یوې قاعدې ته اجازه ورکړي. د اوبو بهیر اوس ډیر پیاوړی دی او کوچنۍ بیړۍ په عام ډول نیم مایل کښته تگ راتگ  

چولی وو. د خوځښت د پیل لپاره دوی لومړی له  لري، دا بیړۍ هغـۀ ټکی کې دی چې یوه ئـې موږ ولیدله چې لنگر ئـې ا

 خپل عادي ځایه د باد پر لور خوځیږي. د سیند د کینې غاړې په پرتله د بخارا د خوا غاړه ډیره پراخه ده.  

" د جالې له ځایه په ټولو نورو ځایونو کې شور تپه له ورایه ښکاري. دا یوه ستره غونډۍ ده چې په سویل کې له مسطح 

راپورته کیږي او د اوبو د غاړې دغې ټولې سیمې ته له اسالم څخه نیولې بیا ډیر وړاندې د سیند تر ستر سطحې څخه  

کوږوالي پورې خپل نوم ورکوي. دا به کومه جالبه خبره نـۀ وي چې ان کله ناکله دا جاله هم د شور تپې د جالې په نامـۀ  

یش کانال دی خو کومه مستقیمه الره نـۀ ده ورغلې. ویل سوي چې  مایله لیرې ده ور ها خوا ئـې د گن  ۲یادیږي. دا غونډۍ  

مسافرین او قافلې تل د قره جا د بازار له الرې ځي ځکه همدا یوازینې د تگ عملي الره ده. اوس دلته ډیر لږ تگ راتگ  

ي څخه د جون تر  سته؛ دا الره د "نوروز"، "ثور" او "جوزا" په میاشتو کې په گڼه گوڼې ډکه وي چې د مارچ له نیمای

 د فصل په لومړیو کې له دې ځایه تیریږي.  نیمایي پورې کیږي. داسې ښکاري چې اکثریته سوداگر

 "موږ بیرته عامه الره ونیوله چې په بازار کې پاتې سو." 
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ی  " د نسبتاً مخ خالصې او ښې هموارې نرمې سطحې پر مخ الره ښه ده. موږ د اوبو له پینځو نهرونو واوښتلو. لومړن

فیټه اوبـۀ درلودلې، دویم ئـې کوچنی وو او دومره ژور نـۀ وو، دریم ئـې دوه    ۴ئـې تر ټولو ژور وو چې په وسط کې ئـې  

فیټه ژور وو او څلورم ئـې هم همدومره وو. پر دغه الره چې موږ راغلو ښۍ خوا ته منشعبه کیږي په خپله لویه الره 

فیټه ژور وو واوښتلو او ور ها خوا ئـې په یوۀ ځنگل ننوتلو نو   ۲  ۲/ ۱چې ې له پینځم نهر څخه چمخامخ ځي. په مجردې 

فیټو لوړې ونې   ۱۰تر  ۶موږ له جالې څخه د مایل د ثلث په واټن لیرې سوي وو. د شین غزو د ونو دا ځنگل تر ډیره له 

د الرې دوه پر دریمه په اوبو    خو د تگ راتگ له کبله لږ دننه یا کښته تللې ده او اوس   ا الره ښه په نښه سوې دهلري. د

ډکه او ځنگل لوند خیشت دی. دا ځای او د همدې سیمې نور ځایونه ماته سندهـ را په زړۀ کوي او شنـۀ نباتان او خاوره  

مایل کې    ۱  ۱/۴ئـې کټ مټ د سندهـ خاورې ته ورته ده یوازې خلک او کورونه ئـې د سندهـ له خلکو توپیر لري. په  

د کانال کیندل سوي خاورې ئـې کیڼه غاړه جوړوله. په دریم مایل   د زاړۀ نهر په اوږدو کې غځـېـدله چې   الره نوره د دالي

کې له یوۀ نهر ډوله ځایه واوښتولو او بالفاصله د قره جه د کانال له څانگې تیر سو. دلته د ونې له کوچنیو سټو یا کندو  

کانال ډیر لوی نـۀ دی. په آسانۍ سره ریونده جوړیدای سي.   جوړ یو پل دی چې خاوره ورباندې نـۀ ده اچول سوې. دا

ښتې پر مخ تللې ده چې د د اوس خلک پر ټیټې سطحې نـۀ ځي او له همدې ځایه وړاندې نور الره ښه او مخ خالصې ده او  

ښتې هر لور ته چې گورې ونې  د داغزي )شتر خار( ئـې پر مخ شنـۀ سوي دي.  –اغزي، د کوچنیو بوټو ځنگل او اوښ 

یارډه ارته وي او که ځنگل    ۱۰۰۰خو مخ خالصې فضا ښایي    نو په اوږدو کې کتار غځـیـدلي دي؛لواو پټي دي چې د کانا

له منځه یوړل سي نو سرتیرو ته د قرارگاه جوړولو یا کمپ لپاره دلته پریمانه ځای سته. په څلورم مایل موږ د مخ خالصې  

 د سولو او بازار ته ورسیدلو. ځمکې پای ته نیږ

" په الرې تللو باندې به بله کومه لویه ستونزه نـۀ وي. زه په افغان تورکستان کې د عملیاتو لپاره تر ټولو غوره میاشت د 

ي بیا به هم آسانه  ړهم و  واي. حتی که سیالبونه راړسطحو دمه سیالبونه نـۀ را او  وپر هموارتر دې  مې میاشت بولم ځکه  

ې په سیمې کې کوچني کوچني شـنـۀ سوي بوټي راټول او په الره کې ئـې واچوو ځکه دا بوټې دلته او په گاونډیو  وي چ

سیمو کې پریمانه شنـۀ کیږي او همدا شان په ضروري ځایونو کې د اوبو له سره د پلونو د جوړولو لپاره په کافي اندازه  

وکړو چې پرون ورباندې راتیر سوو، دا الره هم له کروندو او هم    مواد سته. همدا کار کوالی سو په ټیټې سطحې کې هم

 له لوړې سطحې او له وچې دښتې څخه تیریږي. 

او څومره وخت   کړو"څرگنده ده چې د ضعف ټکی دا دی چې څنگه دا الره د توپونو د لیږدولو لپاره مساعده الره جوړه 

په ځلونو ځلونو ترمیم او له سره ورغول سي ځکه چې که په الره او که الره جوړه هم سي په لومړیو کې باید  ؛نیسيبه و

او لږ لوړه    کې بوټي واچول سي نو بوټي هم بالخره ډوبیږي. د لمدو سطحو پر مخ د کاڼو او ډبرو اچول چې الره پخه سي

نه سو کوالی ه توگه  سره د تیریدلو د ټکي پ  ِکِلفچوشکه گذر له    د ډیر کار غوښتونکې ده او عملي نـۀ ښکاري.  سي بیا هم

 (5کوۀ کــُـنغر  )اوسنۍ نقشې دا نوم د  پرتله کړو خو د افغان تورکستان مرکز ته مستقیم تلل هم نا شوني نـۀ دي. )میتلند(  

 . په ډول ښیي

 کورونو یو کلی دی. )پیکاک(  ۷۰دا د بلخ په دښتې کې د عربانو د  :۶۶، ــ  ۳۶ــ  :ده دره

 
5 - Koh- i- Cunghar 
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 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان 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
 
 
 
 

دا نوم د میتلند د هژده نهر د کلیو په لیست کې نـۀ دی راغلی خو کیدای سي هماغه د میتلند په لیست کې   :مهمه یادونه

 ه درخت وي.راغلی دَ 

دا د مزارشریف د ولسوالۍ په نهِر فیض آباد کې یو کلی دی چې د    :)ج(  ۶۶  –  ۳۳،  ۳۶  –  ۴۴  :)در درخت(  :َده درخت

 مایلۍ کې واقع دی.  ۲۲کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.( دا کلی د وزیر آباد د شمال لویدیځ په  ۲۰وزبیکانو 

کیلومتر مربع    ۲۳۴دا د بلخ په والیت کې یوه عالقه داري ده چې    :)ن(  ۶۷  –  ۵۹،    ۳۹  –  ۳۶  :دادي  :دهدادي

تنو پورې اټکل   ۱۰۵۷۴تنو څخه تر    ۹۹۵۷مساحت لري چې د وگړو شمیر ئـې افغان سرچینو په بیاللو شمیرو کې له  

  سوالۍ. ت ولند شولگرې او چارک  :نهِر شاهي، سویل  :چمتال او بلخ، ختیځ  :لویدیځ  :ې عالقه دارۍ کرښېد د  کړی دی.

غو کلیو نومونه په الندې  د د ډیر استوگن وگړي لري. لنډ مهالې مجلې    ۵۰۰کلي ئـې له    ۱۹کلي لري چې    ۲۹دهدادي  

  :ډول لیست کړي دي

 

 خاک کوټ  زنبورکان  خاصه پز  توخته 
 چهل گزي دَه سوار تیمور  لقو بابه قشقار
 عباس خان قشالقِ  سرآسیابِ عباس خان جوی شهر یکه توت 

 خانقاۀ کالن  مرکِز دهدادي  شیرآباد علیا شیرآباِد سفلی
 پشِت باغ  امام بوکري  شیرمست  خانقاۀ خورد 

 کاریِز کالن  بابه کهنه پِل نانوایي  هزار جریب
 یکه تال ماِش وطني نواقل گذِر ملک کاریِز خورد

    گذِر کار ملک 
 

   :ز کال کې په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۴د دهدادي کلی، د عالقه دارې اداري مرکز دی. دا کلی په 

  ۵مایل په واټن له شاهي نهر سره کرښه لري او د مزار شریف له سویل لویدیځ څخه    ۱  ۲/ ۱دا یو لوی کلی دی چې د  

کورنۍ استوگنې درلودلې.   ۱۰۰کورنۍ، او د پټهانانو    ۵۰۰زکال کې دې کلي د وزبیکانو    ۱۸۸۶واټن لري. په  لیرې  مایله  

ژ( تر مهاله رسیږي. له بلخ څخه الره د کلي له مرکزه تیریږي او له –ې کلي نیټه ان د نادر شاه )افشار  د دویل سوي چې  

فیټه    ۱۵دا تیریدونکې الره    دې ځایهپِل امام بخاري څخه تر مزار شریف پورې له عمومي الرې سره یو ځای کیږي. له  

ره تللې ده چې بیا په مخ  ارتوالی لري. په کلي کې د کانال په اوږدو کې دوه پلونه سته، د کانال سویل ته یوه ډیره ښه ال 

خالصې دښتې کې پرخپل مخ تللې ده، دې دښتې کې لږ کرهڼه سوې ده، دا الره په همدغو نریو کروندو کې تللې ده چې  

له سویلي پای څخه    ورپسې د کلي په ختیځې وروستۍ برخې کې هم د کورنیو څارویو په پلونو څو  اوړي.  راد مزار 

فیټه ارت دی. خو که څوک    ۲۰فیټه ژورې دي. دا کانال   ۳ته تللې دي چې اوبـۀ ئـې    تقاطعي الرې د اساسي کانال غاړې

 ښـۀ به دا وي چې د کلي په څنگ کې د کانال له سره واوړي )پیکاک(  د شبرغان له لوري راځي

. ویل دهدادي اوس د افغان تورکستان تر ټولو ستر پوځي گارنیزیون لري او د مزار شریف د ولسوالۍ اداري مرکز دی

ې په آقچې، شبرغان او نورو ځایونو کې په ئـسپاره    ۸۰۰کنډکونه لري )  ۳گارنیزیون کې د سپارۀ ځواک    اسوي چې د

؛ د ځواک یو لوی قوت لري  چيتنه سرتیري( او د توپ  ۲۴۰۰لیوا گانې )  ۴مفرزه ډول لیږل سوي دي(، د پلي ځواک  

دراندۀ توپونه او یو ماشین گن لري.   ۱۲صحرایي توپونه،    ۸غرني توپونه،    ۲۴توپونو د شرحې په هکله ویل سوي چې  
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ز کال کې ئـې دا گارنیزیون لیدلی او بررسي کړی دی وایي ۱۸۹۹تورن کورنیلوف چې د روسانو ارکان حرب دی په  

ر باالحصار په خپله په یوۀ سرځوړي ځای والړ دی، دا ځای یو ناڅاپه د هندوکش د لمنې له غرونو څخه شمال لو  :6چې

د اور کولو میدان هر لور ته فوق العاده عالي دی ان د اوږد   ته د بلخ، تخته پل او مزار شریف خوا ته را کوز سوی دی.

د دهداي د حصار جوړښت ښیي چې دا حصار د خپلې مخې په جبهاتو    واټن د توپخانې د ځواک د اور لپاره هم ښـۀ دی.

ار د کثیراالضالعي جوړښت د باندیني مخ په کرښو کې جوړ سوي کې د بسرجونو یا سنگرونو یوه لړۍ لري چې د حص

د په شمالي اړخ کې    یارده ( دي.  ۷۰۰)  7سجن   ۳۰۰دي او د هر بل شکل په پرتلي تقریباً مربع ډوله دي او اړخونه ئـې  

ړ سوی چې منځنی سنگر ئـې نسبتاً وړاندې جو  وو دفاعي مخونو جوړه سوې ده  دوهې حصار اصلي دفاعي محوطه له  د

  د سنگر لیکې لري خو سویلي سنگرونه د شمالي سنگرونو په پرتلې ډیر پیاوړي  دی. د حصار لویدیځ او ختیځ مخونه هم

جوړ سوي دي. په پای کې د حصار سویلي مخ یوه پرده جوړوي چې په مرکز کې د کال دروزاه ده او جناحین ئـې لوړ  

 درول سوي دي. 

د دفاعي محوطي استحکامات په خپل تقریباً ټول اوږدوالـۀ کې خاورین خندق خاکریز لري چې په باندني شیوه اړخ کې  

ته پرک پرک غاښي لرونکي دفاعي دیوال دی چې د توپک ویشتونکو لپاره    طبیعي زاویه لري. د خاکریز خندقونو مخې

دلته د رس له خاورې یو عمودي خاورینسپر جوړ سوی چې سوري لري. شمالي سنگرونه بیا تقریباً بل ډول بڼه لري.  

ی دی. دا  پخو خښتو پوښښ هم ورکړل سوی وي او همدلته د مخ خالصي ځان پناه په ډول د توپونو لپاره ځا  ښایي د

د سویلي مخ په پرتلې ډیر کوچني او که په دقیق ډول ئـې ووایو دا هغه برجونه دي چې د اصلي دفاعي محوطي   سنگرونه

 د استحکام د گاونډیو جناحي برخو لپاره جوړ سوي دي.

لي سنگرونو ابعاد ې لپاره چې له میدان سره توافق وکړي افغانانو د هغوی ابعاد کم کړي دی او له بلې خوا ئـې د سوید د

ډیر کړي دي چې د هرې جناح لپاره دباندې رواتلي دي او په خپل اور سره د شمالي جبهې مالتړ کوي. مؤقت مورچلونه  

فیټه کیږي؛ د خاورینسپر    ۳۰او خاورینسپر څلو ځله ترې لوړ دی؛ له دې کبله لوړوالی ئـې په وسطي ډول    فیټه لوړ دي  ۵

 په قدامي مخ کې خندق دی. 

توپونه درلودل خو اوس د پام وړ    ۲۱لیواگانې او د توپچي ځواک ئـې    ۴ز کال کې گارنیزیون د پلي ځواک  ۱۸۹۹  په

" د دې حصار پیاوړي ټکي دا دي چې دا حصار په خپلې گرد چاپیره په   ډیروالی په کې راغلی دی.کورنیلوف وایي چې

د  ړ تسلط لري، د خاورینسپر پریړوالی او ټینگوالی او  ټولو معروض په خطر کې مخونو باندې او ټولې سیمې باندې بشپ

یا چې پر شمالي مخ باندې ئـې ال نور کار وسي، د سویلي سنگرونو دفاعي موقعیت، پیاوړې قدامي جبهه او د  تې شوند

ه توپکو د اور ځایونه او په پای کې د متقاطع اور دفاع چې ښایي لږ څه د ضعف ټکي ولري. " د کال د عیوبو په هکل

 ( ۲( د خاورینسپر موجودیت چې د توپخانې د اوږد واټن اور او برید له کبله وران سي او ) ۱) :کورنیلوف دا ځایونه ښیي

 
کړې ده په خپله د   د ژباړونکي یادونه : زه باید په دې اعتراف وکړم چې ددې کال د جوړښت د شرحې په هکله چې تورن کورنیلوف - 6

متن په پوهیدو کې مې ستونزه درلوده ځکه داسې پوځي اصطالحات یې کارولي دي چې یوازې یو پوځي ورباندې پوهیږي او زه د پوځي  
 اصطالحاتو پوهه نـۀ لرم. 

7 - sajens 
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جال جال برخې د یو بل دفاع او مالتړ کوالی سي خو بیا هم اور انشعاب کوي   سره له دې چې د حصار د دفاعي محوطې

 .8ممکنه ده چې فوق العاده محدود او تنگ حدود لري څخه اور  لهنیږدې سنگر  داو تمرکز ئـې په ځانگړې توگه  

دا د صوف د درې په شمال کې یوه دره ده چې اوبـۀ ئـې په شمال لویدیځ خوا کې په بند   :)ن(  ۶۷  –  ۳،    ۳۶  –  ۹  :لد د

کورنۍ ژوند کوي. )اې. بي. سي.( په   ۷۰«  9امیر کې ډوبیږي. ویل سوي چې دې کلي کې د »گاډي / گدي هزاره گانو 

مایلۍ کې    ۱۸دې نامـۀ کلی د باال کیشینده په شمال ختیځ کې واقع دی. په دې نامـۀ بله دره د آق کپروک د شمال ختیځ په  

 کې واقع ده. ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۱۰په 

  رې په اوږدو کې یو کلی دی چې  دا له اندخوی څخه تر شبرغان پورې د تللې ال  :)ن(  ۶۵  –  ۲۴،  ۳۶  –  ۵۳  : َدگر دوگر

 مایلې واقع دی.   ۱۸د اندخوی د سویل ختیځ په 

 :اداري ویش کې یو ښارگوټي دی )وگورئ  په  ِکِلفدا د خواجه ساالر د ولسوالۍ د    :۶۶  –  ۱۵،    ۳۷  –  ۲۰  :دغره سي

کاله مخکې د قره اله    ۳۳ی  څخه نیږدې یو مایل لیرې د دغره سي د زاړۀ کلي کنډوالې واقع دي. دا کل   ِکِلفاکسوس(. له  

ز کال کې پیکاک له  ۱۸۸۵لې. کله چې په  کړمان په لړ کې دړې وړې سو او نورې پاتې شونې ئـې سیالب ال ویجاړې  

کورنیو یو قشالق وو. )اې. بي.   ۲۰ئـې د  سیمه کې ورڅیرمهپه متروک وو او  دې ځایه لیدنه وکړه دا ځای په بشپړ ډول 

 سي.(

 هغه نومونه چې په دهان پیل کیږي هرو مرو دوهم نوم ورپسې راځي. وگورئ نیازبیگ، د هاِن دره لپاره.  :دهان  

  دا په یوۀ تنگي کې یو کلی دی چې د اخته خانې سویل کې او د مزار په والیت کې    :)ن(  ۶۷  –  ۷،  ۳۶  –  ۱۴  :دهگانه

 مایلۍ کې واقع دی.   ۶د داالن د شمال لویدیځ په 

 دا مرده :ورئوگ :ده مرده

  رې د سویل د ددا یوه دره ده، مخامخ ئـې په همدې نامـۀ دره هم ده چې د صوف    :)ن(  ۶۷  –  ۱۱،  ۳۵  –  ۳۷  :دایمیرداد

   مایلۍ کې واقع ده. ۲۰په 

 هزاره :وگورئ :دایمیرداد هزاره

د  دا د مزارشریف او د صوف د درې ترمنځ د دمې نیولو ځای دی. دا ځای د صوف    :)ن(  ۶۷  –  ۱۱،  ۳۶  –  ۱۲  :داالن

 مایلۍ کې واقع او د وزبیکانو درې قشالقونه لري چې په خپلو خرگاه گانو کې ژوند کوي.   ۳۹رې د سویل په د

پینځلس څاه گانې  او هم په ښي او کیڼ الس کې لږ کرهڼه لري. دوی    رمې لري  ۸دوی د مادیانو شپږ رمې او د پسونو  

فیټو    ۷او    ۴فیټه او قطر ئـې د    ۳۰ئـې اوبـۀ درلودې، د څاه گانو اوسط ژوروالی    ۹ز کال کې یوازې    ۱۸۸۵لري چې په  

فیټه دی. دلته د کمپ وهلو لپاره    ۱۲تر منځ دی، د څاه گانو منځ کې د ډبرو کتارونه کښینول سوي او د اوبو ژوروالی ئـې  

له همدې ځایه پورته یو کلی دی او په همدې نامـۀ یو  انه واښـۀ او سون توکي لري. )امیر خان(  ښـۀ ځای سته او هم پریم

 . )ج( کې واقع دی ۶۷ – ۱۱، ۳۶ -۱۴مایلۍ کې په  ۲۰کوتل دی چې د بوینقرې د ختیځ په 

 
صحرایي بطریې، یوه غرنۍ    ۲ډک، ز کال کې د دهدادي گارنیزیون د اټکل له مخې دا ځواک درلود : د سپارۀ ځواک یو کن۱۹۱۲په  -  8

 ( M. O. 3 1912پلې لیوا گانې چې ټولې ئـې  جنرال فیض محـمد خان تر بولنې الندې ول. ) ۳بطریه، 
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 10تر 8 له : د پاڼو شمیره

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

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

. دې کلي کې د  دا په هژده نهر کې یو کلی دی، دا کلی ظاهراً د بلخ په لویدیځ کې دی  :۶۶  –  ۵۲،  ۳۶  –  ۴۵  :دالبرگي

 کورنۍ ژوند کوي. )پیکاک(  ۳۰۰وزبیکانو 

 دا د خواجه ساالر د ولسوالۍ یو ویش دی.  :۶۶ – ۳۵، ۳۷ – ۱۹ :دالي

دا د شورتپې د ولسوالۍ د قره په ویش کې یو ښارگوټی دی. دې ښارگوټي کې د ارسري   :)ن(   ۶۶  –  ۳۵،  ۳۷  –  ۱۹  :دالي

په دې نامـۀ بل کلی د خیماب د سویل ختیځ اوښان لري.    ۲۵۰رمې،    ۱۷ژوند کوي چې    استوگن وگړي  ۳۰۰تورکمنانو  

 . )ج( کې واقع دی ۶۵ – ۵۳،  ۳۷  – ۲۸مایلۍ کې په  ۱۲په 

 پورې د الرې په اوږدو کې له الرې  ِکِلفدا کزان ته نیږدې له بلخ څخه تر  :)ن( ۶۶ – ۳۶، ۳۷ – ۱ :دالي چاربولک

 . څخه لیرې وتلې یو کلی دی

کورنۍ   ۸۰د تغان ارسري    ،ظاهراً د نهِر چهاربولک یوه فرعي څانگه ده، دې څانگې ته نیږدې  : ۶۶، ــ  ۳۶ــ    :دالي جوی

 استوگنې دي. )اې. بي. سي.( 

هغې الرې په  مایلۍ کې د    ۱۰دا د ایبک د شمال لویدیځ په    :فیټه  ۳۰۱۵  :لوړوالی  :)ن(  ۶۷  –  ۵۷،  ۳۶  –  ۲۱  :دل خاکي

د  کورنۍ استوگنه لري. د تاشقرغان د سیند  ۱۲۰اوږدو کې یو قشالق دی چې له دې ځایه غزنیگک ته ځي. دې کلي کې 

ې برخې په دواړو غاړو کې ډیر ځای سته په ځانگړې توگه د سیند په ښۍ غاړه کې د میوو د سترو بڼونو په شمالي خوا  د

ې پورې غځیدلې سیمه ده. همدا شان کیدای سي د لنده بل هوا په صورت کې کمپ  کې، چې ظاهراً ان د »ایتم کوه« تر لمن

 د ټیټو غرونو په لمنو کې جوړسي. 

فیټه دی، بستر ئـې جغل لري خو غاړې ئـې د ریونده کیدلو لپاره ترمیم ته اړتیا   ۲۵دلته سیند کم عمقه دی او ارتوالی ئـې 

 لري.  

« وي 11کي   دَخلـهې ځای دقیق نوم باید »د د« دي او فارسي خبرې کوي.  10نې ځای خلک ټول له یوې مخې »جغاتیاد د

« کې د مسافرو راتگ ته په پټه کښیني او د مسافرینو  12په دې روږدي دي چې د »اوغري په کوتل  ې ځای خلکد دځکه  

 الره نیسي. )میتلند( 

ه کلي نهِر چهاربولک ته نیږدې او د بلخ د  او دلورجن پائـین دو  د دلورجن باال  :)ن(  ۶۶  –  ۳۷،  ۳۶  –  ۵۰  :دلَورجـِـن 

اوسنۍ  کورنۍ استوگنې دي. )اې. بي. سي.(    ۵۰مایلۍ کې دي. دغو دواړو کلیو کې د وزبیکانو ټولټال    ۱۰شمال لویدیځ په  

 « په ډول ښیي.13نقشې دا نوم د »دل به جین

 خیلر  :وگورئ  :دامن خیلر

سنگچارک کې یو کلی دی چې د خواجه تگاو په سر کې واقع دی. دلته د ده  دا په    :)ن(  ۶۶  –  ۱۷،  ۳۵  –  ۴۶  :ده مرده

کورونه ودان دي. امام شریف دا دره لیدلې ده او وایي چې دا دره دلته د ده مرده په نامـۀ پیژندل   ۱۰۰مرده هزاره گانو  

یند له سر څخه جال کوي. کیږي او ارته او مخ خالصې دره ده او په هغـۀ ټیټ کوتل پای مومي چې دا کلی د زري د س

 .  مایلۍ کې واقع دی ۱۸توکزر د سویل لویدیځ په  د دا کلی)امام شریف( 
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 10تر 9 له : د پاڼو شمیره

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

 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 یو کلی دی. ۵دا د خمیاب په عالقه دارۍ کې د خمیاب د ختیځ په  :)ج( ۶۵  – ۴۷،  ۳۷ – ۳۰ :داناجي 

رې په سر کې یو لوړ کوتل دی. د دولیشان  دا په کوۀ کمرزرد کې د    :)الف/ ج(  ۶۷  –  ۳۷،  ۳۵  –  ۱۶  :دندان شکن

 . مایلۍ کې واقع دی ۵۴دا کوتل د سرخ شهر د لویدیځ په )وگورئ شپږم ټوک( 

فیټه. دا یو کوتل دی چې له سیغان څخه تر کهمرد پورې الره   ۸۸۳۰ :لوړوالی  :)ج(  ۶۷ –  ۳۷،  ۳۵ –  ۱۶  :دندان شکن

ماتوونکي په نامـۀ یادیږي چې آسونه په ختلو کې له ستونزو او  ې لپاره د دندان شکن یا غاښ  د دورڅخه تیریږي. دا  

سختیو سره مخامخ کیږي او شا ته غورځیږي او غاښونه ئـې ماتیږي. زموږ د معلوماتو له مخې په دې کوتل باندې خلک  

 ي نـۀ وي.  تل کار کوي چې د تیریدلو لپاره ئـې وړ وساتي او که دا کار ونـۀ کړي نو د اوښانو د تگ به لپاره عمل

دا الره تقریباً تل له کابله تر مزار شریف پورې او له مزاره تر کابل پورې قافلې کاروي چې له دې کبله کوالی سو لویه 

الره ئـې وبولو؛ خو هغه الره چې د »نل فیچ د کوتل« له الرې تر دشِت سفید پورې تللې ده د سرتیرو لپاره ډیره ښه الره 

 ده او هم لنډه ده. 

یاده سوې الره له سویل لوري د دشِت گزک پر دنگې لوړې سطحې باندې ورخیږي )دا سطحه سیغان له کمهردو   مخکې

مایل له واټن وروسته له    ۴  ۱/۲څخه جال کوي(، دا الره د »کبوچي کوتل« له الرې دې لوړې سطحې ته ختلې ده او د  

په شمالي خوا کې ده تیریږي دا تشه د همدې خوا په  ې لوړې سطحېد دچې  دې لوړې سطحې څخه د یوې تشې له منځه

ډبرینې ژۍ کې واقع ده. دا په حقیقت کې د دندان شکن د کوتل تاج دی او دا کوتل خپل نوم د خپل طبیعي سختوالي له کبله  

وږدو کې په دې اخلي چې کښته کیدل د لویو تخته سنگو له منځه او هم د کهمرد درې پر لور د تنگې مارپیچې الرې په ا

 مایله لیرې دی.   ۲  ۱/۲« د تنگي پر خولـۀ ورننوځي چې له سرپل څخه  14کیږي همدا الره د »هفتاده داران

فیټه دی. " دې لوړې سطحې   ۲۸۰۰تر کښته سقوط  سطحې مایله دی او له لوړې ۲ ۱/۲د کښته کیدلو د الرې اوږدوالی 

   - :تیځ له لورې راغلي دي دا ديد کبوچي د کوتل د خ ته دوه نورې الرې چې له سیغان څخه

دا الره د گړنگونو سر ته ورخیږي. ورپسې د دروازې له تنگي پورته د درې سر ته رسیږي.  :د سرایک له الرې -(۱")

 ځایه بیا خپله مخه د لوړې سطحې لور ته تاووي. دې او له 

واټن له سرایک څخه کښته د سیغان دره نوره شا  مایلو په    ۳هغـۀ ځای ته نیږدې چې د دشِت سفید الره د تقریباً  او      -(۲)

ته پریږدي. دا الره د لوړې سطحې له مهمیزونو څخه په مارپیچ ډول تیریږي او لوړې سطحې ته په یوۀ تنگ پیچومي  

س سپرو لپاره پرته له دې چې بار کښته  کې د یوې چاودې له الرې ورخیږي. دا الره ستوغه، تنگه او ډبرینه ده خو د آ

 تگ لپاره عملي الره ده. " )تالبوت(  کړي د

 تالبوت په خپله په همدې وروستۍ الرې تللی دی. 

شِت گزک له لوړې سطحې څخه د چهارزنگي تر کوتل پورې تیر سوی دی، له همدې  د د داسې ښکاري چې نوموړی  

 مایله کښته د کهمرد پر درې ورکوزیږي. )اې. بي. سي.( ۵ځایه دا الره له سر پل 

دا د سِرجنگل له درې څخه تر ایسفي میدان پورې د بنِد امیر د روډ په اوږدو کې د   :)ن(  ۶۶  –  ۱۸،  ۳۴  –  ۴۳  :دنگک

 شپږم ټوک  :تللې الرې منځ کې یو کوتل دی. وگورئ
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 10تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

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

درې، لویې درې او نور دې ته ورته، هغه نومونه چې په »دَرې« پیل کیږي د صوف د درې په استثناء   اوږدې تنگې  :دره

 د دوهم نوم ځانگړتیا شرحه کوي. 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۰دا د بلخ په شمال کې د دولت آباد د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۵۷ :در آباد 

  دا د چکول الدي د غرۀ په شمال ختیځ کې او د سِر پل په سویل لویدیځ کې یو کلی   :()ن  ۶۵  –  ۴۲،  ۳۶  –  ۵  :دره بند

،  ۳۶  –   ۱۳مایله لیرې په    ۱۰دی. همدا شان په همدغـۀ نامـۀ یو تنگی چې مخ پر شمال تللی دی د سِرپل له لویدیځ څخه  

 کې موقعیت لري.   ۶۵ – ۴۸

 شمال لویدیځ کې او له بلخ څخه تر آقچې پورې د تللې الرې د   -  دا د بلخ په لویدیځ :)ن( ۶۶ – ۴۰، ۳۶ – ۴۶ :درگان

 اوږدو په سویل کې یو کلی دی.

 

 نور بیا 

 درۀ یوسف   :یا :رۀ صوف د
 

 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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