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 (د جگړن هولدیچ راپور)

 (مایله لیرې دی ۷ ۱/۲سِر ایسکار له دهاِن ایسکار څخه )

مایله " الره په ډبرینې الرې پیل کیږي، تخته سنگې کرار کرار لږ کیږي  ۱۶له سِر ایسکار څخه تر چهار در پورې 

مایل په ۀ کوتل خوا ته ورخیږي د الرې موانع لږ کیږي. له زیارِت بي بي گل څخه د یواو هر څومره چې الر د 

تیریدلو د سپیدار ونې الرې ته رانیږدې او دومره ډیریږي چې یو کوچنی ځنگل ورڅخه جوړیږي." غرونه ستوغ دي، 

دې ځئ د اوږدو ستوغو او په دواړو السونو یا خواوو کې اکثراً السرسی ورته نا شونی دی، هر څومره چې وړان

مایلۍ کې دره په دوه څانگو ویشل کیږي،  ۲ ۱/۲لوڅو ډډو اړخونه د کوچنیو سپیدارو په ونو ټکی ټکی ښکاري. په 

کوتل منتهي کیږي چې د ۀ ته د رسیدلو لپاره په یو« خیله»په نوم یادیږي او « تالکتو»ښۍ خوا )یا لویدیځه څانگه( د 

 ي دی . )وگورئ: "کتو"( کچرو یا آسونو د تگ لپاره عمل

ۀ په نامـ« قلمارگ اَو»ویل کیږي چې اوس دا ولسوالي متروکه ده. هغه الره چې په کینه څانگه کې پر مخ ځي د 

ـې ئکوچني کلي څخه تیریږئ چې کورونه ۀ یادیږي، دا الره ډبرینه ده خو نوره ښه ده. پینځه مایله وړاندې تاسو له یو

کتلو سره ویالی سو چې همدا ځای کوتل ته د ختلو پیل دی. تر دې ځایه د لوړ ختلو  له ډبرو جوړ دي او دې ته په

دی، آسانه دی او د هر ډول بار وړونکو څارویو د تگ لپاره عملي دی؛ خو وړاندې ورهاخوا ۀ سختوالی هومره ډیر نـ

ني متروک کلي ته د سرخ پت کوچۀ دی چې وړاندې الړ سي. دغـۀ ـې د بار وړونکو اوښانو د تگ لپاره نور عملي نـئ

مایله له موانعو نسبتاً ۀ اَو نوم ورکړل سوی دی. الره کرار کرار ستوغه کیږي او همداسې مستقیمه ځي او تر یو

خالصیږي، همدلته دا الره کین لور ته غرني مهمیز ته د دې لپاره تاویږي چې لوړ سر ته چې له کوتل څخه لږ دیخوا 
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برخه ده چې په خط الرأس کې مارپیچه او ستوغه ده او ځای ځای د آهک د ډبرې  ده ورسیږي. د دې الرې همدا

 ستوغ او ښوی ځایونه لري چې همدا په ټولې الرې کې یو لوی خنډ دی. 

" دا الره د همدې مهمیز له لوړ سره د آهک د ډبرو د مخ پر ځوړو گړنگونو په لمن کې ښوییدلو گاټو او کاڼو بنده یا 

ـې لږ څه سر ځوړې کړې ده، همدا ځایونه په خپله د اوب یلوونکي یا آب پخشان د اوبو د ئالره کنډو کړې ده او 

توندوالي نښه ده. د الرې په همدې برخې کې هم ډیر سخت ستوغ ځایونه دي او دا ځای ځای په دې شهات ورکوي 

ـې ئوبولو او ډیر ژر او په آسانه  چې ښایي دا ځایونه به ډیر ژر وښوییږي خو د کوتل وروستنی مایل کوالی سو آسانه

 ـې بدله کړو. ئکوالی سو په اغیزمنې الرې 

فیټه دی، زموږ له وروستي کمپ څخه د دې ځای  ۱۰۲۰۰" د فسک د کوتل لوړوالی د سمندر له سطحې څخه 

 فیته دی.  ۵۰۰۰لوړوالی مسلماً 

ـې دومره ډیره ئي خو کیدای سي هیڅ بله برخه " چهار در ته کوزیدل په عام ډول د ختلو په پرتلې ډیر خراب او بد د

وي لکه چې د ختلو په الرې کې د غرني مهمیز له څپاندې ښویې الرې راتیریږئ. د کښته ۀ ستونزمنه او سخته نـ

دی، چې دره د شنو بوټو په منځ کې په نرمې اوترایي کې نرمه الره کښته سوې او له ۀ کیدلو لومړنی نیم مایل ډیر ښـ

راوځي. مخې ته مو یو ډیر تنگ تنگی راځي چې په دواړو السونو کې ډبرو ته ۀ څاڅکي څاڅکې اوبــې ئمنځه 

السرسی ناشوني دی خو دا تنگی لنډ دی. د تنگي په منځ کې الره ډبرینه او ښوویه ده او د باروړونکو څارویو لپاره 

ـې ئی سو د ځړوبي یا آبشارونو کرښې سخته ده. په دوهم مایل کې یو ډول سرځوړې اوترایي څنگ ته کیږي چې کوال

ځای کې ډیر ښوی او سرځوړی دی؛ خو بیا هم د پښو د ایښودولو لپاره ځای لري او تگ ۀ وبولو، د اوبو بستر په دغـ

ـې له منځه تیره سوې ده د تنگي ئدی. په دې پسې په لنډ واټن کې یو بل تنگی راځي او الره ۀ ورباندې دومره سخت نـ

ده خو د تگ لپاره نسبتاً ښه ده. د لته د کرهنې د پټیو کوچنې کوچني پټي سته چې د الرې په ښي الس  الره سر ځوړې

اوس ۀ راتیریدۀ مفاب د کوچني کلي دي. هغه نهر چې متداوماً د الرې دیخوا او ها خوا تیریدۀ کې دي؛ دا پټي د چشمـ

رسوي. په همدې ټکي کې د دفاعي موقعیت  په ښي الس کې پاتې کیږي ځکه الره د سرځوړي مهمیز پای ته ځان

خو سم دم روغ جوړ دی. له دې ځایه « سنگر»دی تیر سوی او یو ۀ نښي او مورچلونه سته چې ډیر وخت ورباندې نـ

نهر ۀ ښکاري چې دا ځای ټینگ دفاعي موقعیت لري. له همدې ځایه یو سرځوړې مار پیچه اوترایي دا الره بیا له یو

تنگي څخه تیریږي چې د کوچني ځړوبي یا آبشار په لرلو سره یوه فوق العاده ښایسته ۀ یا له یوسره مخامخ کوي او ب

منظره لري؛ له دې ځایه په تیریدلو سره الره بیا له ښویو ډبرو او تخته سنگو څخه چې تیریدل ورڅخه گران دي او 

بیا یو ناڅاپه پر مهمیز ورځي او د نهر  بده الره ده اوړي، دا سختوالی تر څو سوو یارډو پورې دی او ورپسې یو ځل

فیټه لوړه ځي. ورپسې د غرونو ښویې ډډې ته رسیږي خو دا ښویه الره ټینگه ده او تر  ۴۰۰د اوبو له سره لږ تر لږه 

لري او بیا د چهار در سطحې ته د رسیدلو تقریباً ورستنۍ د کوزیدلو الره ده، ۀ یارډو پورې کوم خنډ یا مانع نـ ۴۰۰

ډیر توند سر ځوړې ځای چې په مارپیچ ډول ور کوز سوی دی قطع کړې ده او ۀ ځایه لومړی دا الره یوۀ هغـخو تر 

ـې یو نهر تیر سوی ئیادیږي. ورالندې ۀ د پښو د ټینگیدلو لپاره ډیره سختیږي. همدا مارپیچ سر، د کوتِل بارگاه په نامـ

دلو وروسته موجوده الره له ډیرو سترو تخته سنگو د چې د سوزک پر کوتل منتهي کیږي. له دې نهر څخه له تیری

د ژۍ یا د )لوړې پلنې او سر هموارې غاړې( په اوږدو کې پر مخ ځي چې تل په افغان سیندونو کې « راغزه»
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یارډو پورې همداسې د نهر پر غاړه تللی دی؛ بیا کوزیدل د سیند له بستر سره هم  ۳۰۰تر  ۲۰۰ښکاري، دا ځای له 

ـن لرگین پله څخه تیریږي، له دې څخه په اوښتلو الره یو ځل ئبدې الرې کیږي او بیا الره له یوه نامطمـسطح له یوې 

بیا د راغزي په مقابل لوري کې پورته ځي او په پای کې د )امیر له لویې الرې سره( چې کابل ته تللې ده یو ځای 

 کیږي. 

وو خو د ۀ مایلو څخه ډیر نـ ۱۷وو او له ۀ و څخه لږ نـمایل ۱۵" زموږ د دې مارش اوږدوالی د اټکل له مخې له 

فیټه دی.  ۶۶۰۰ساعت باروړل ول. د سمندر له سطحې د چهار در لوړوالی ۀ باروړونکو کچرو لپاره د سخت کار اتـ

 )هولدیچ(

و بل ـې مخ پر ختیځ ائـې یو ئ" د فسک کوتل یو زین ته ورته ځای دی چې دوه خط الرأسونه سره نښلوي او دواړه 

یارډه  ۲۰۰خط الرأسه تر بله ۀ ـې مخ پر لویدیځ تللی دی. دا زین په خپله له شماله مخ پر سویل تللی دی او له یوئ

فیټو لوړ دی چې په دې  ۵۰۰تر  ۳۰۰فیټه او سویل ته له  ۲۰۰غځون لري. د خط الرأس سر یا تاج شمال لور ته 

وا ختیځ لوري ته د بي بي دره په واورو پوښلې غرنۍ څوکه ده توگه له زین څخه لوړ دی. له کوتل څخه لږ د سویل خ

ـې د زیمینک په واورو پوښلې غرنۍ څوکه ده. د کوتل له سره یوه الره بیگ شهر ته منتهي کیږي او ئاو سویل کې 

 ویل سوی چې هلته د اوبو یوه ډیره ښه چینه سته. )دروموند(

یو کلی هم سته ۀ په همدې نامـپه اتلسو نهرونو کې یو نهر دی.  ن(: دا د هژده نهر)۶۶ – ۲۰، ۳۶ – ۵۷: فتح آباد

 . مایلۍ کې واقع دی ۱۱چې د آقچې د شمال ختیځ په 

مایله لیرې یو کلی  ۲۰پر غاړه د آقچې له سویل ختیځه « نهِر فیض آباد»ن(: دا د ) ۶۶ – ۲۷، ۳۶ – ۵۰: فاضل آباد

ي. سي.(. د امریکا فضایي نقشه دا نوم د فیض آباد په ډول کورنۍ اوسیږي. )اې. ب ۵۰دی. دې کلي کې د عربانو 

 ښیي.

 

کلي نوم ۀ په فیروزکوهي سیمې کې د سیند په دواړو غاړو کې د یو« مک»ج(: دا د ) ۶۴ – ۵۶، ۳۵ – ۳۲: فیالوار

لته کوي. دۀ کورونه دي، دا سیدان په فارسي ژبې خبرې کوي، دوی په تورکي ژبې خبرې نـ ۴۰دی. دلته د سیدانو 

ً په میمنې پورې متعلق دی او د  نسبتاً ښه کرهڼه سوې ده او د دې کلي خلک لویې لویې رمې لري. دا ځای اسما

ورکوي؛ فیالوار هر کال د هر ۀ تر اوسه مستقل دی او مالیه نـ« مک»شمیرل کیږي، او ۀ په ولسوالۍ کې نـ« مک»

درې تر سیند پورې د الرې اوږدوالی د مایل په ربع دی. مالیه ورکوي. له فیالوار څخه د مک د ۀ کور پر سر یو پسـ

 )اې. بي. سي.(

 ج(: دا د پیر نخجیر بل نوم دی. ) ۶۷ – ۴۲، ۳۶ – ۳۱: فیروز نخجیر

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۱۸ن(: دا د مزارشریف د سویل ختیځ په ) ۶۷ – ۱۹، ۳۶ – ۳۸: گبقاق 

کورنۍ په  ۴۰عالقه دارۍ ناموسا کې یو کلی دی چې د بلوڅانو ن(: دا د میمنې د ) ۶۴ – ۴۲، ۳۶ – ۱: گدي قلعه

دا کلی د پښتون کوټ په شمال لویدیځ کې او د میمنې د سیند پر غاړې د اور تپې د کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( 

 . مایلې واقع دی ۱۵سویل په 
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 ۲۳شقرغانو د سویل ختیځ په نیږدې ن(: دا د سمنگانو د سیند پر غاړه د تا) ۶۷ – ۵۵، ۳۶ – ۲۷: )گادي(: گدي 

 مایلۍ کې یو کلی دی. 

 مایلۍ کې یوه څاه ده چې ایبک ته د تللې  ۲۰ن(: دا د تاشقرغان د سویل ختیځ په ) ۶۷ – ۵۴، ۳۶ – ۲۹: گگرا

 الرې په نیمایي کې مخې ته راځي. 

 ایلۍ کې آقچې ته د الرې په اوږدو م ۱۰شمال لویدیځ په  –ن(: دا د بلخ د لویدیځ ) ۶۶ – ۴۵، ۳۶ – ۴۸: گله جي

 کې یو کوچنی کلی دی. 

 ن(: دا یو تنگی دی چې د آق کپروک په لویدیځ کې د بلخ پر سیند ورځي. همدا ) ۶۶ – ۴۳، ۳۶ – ۵: گله قدوق

 مایلۍ کې واقع دي.  ۳د یو شمیر کنډوالو نوم هم سته چې د آق کپروک د لویدیځ په ۀ رنگه په دې نامـ

ن(: دا د شبرغان د ولسوالۍ سویل کې یو کلی دی چې د آِب سفید پر ) ۶۵ – ۴۹، ۳۶ – ۲۹ول ملک(: : )غگله مال

اوسنۍ نقشې دا نوم د غول ملک کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۳۰غاړې واقع او د ارسري تورکمنانو 

 . مایلۍ کې واقع دی ۱۰په ډول ښیي چې د شبرغان د سویل په 

 مایلۍ کې یوه څاه ده چې  ۲۰سویل لویدیځ په  –ن(: دا د امام صاحب د سویل ) ۶۶ – ۲۶،  ۳۶ – ۲۸ :گنجار گالو

 مایلۍ کې موقعیت لري.  ۴۰د بلخ د سویل لویدیځ په نیږدې 

 استوگن  ۳۰۰مایلۍ کې یو کلی دی چې  ۸ن(: دا د صوف د درې د شمال په ) ۶۷ – ۱۹،  ۳۶ – ۱: گله وان سای

 مایلۍ کې دی.  ۳بل کلی د دې ځای د شمال په ۀ نامـوگړي لري. په دې 

 ج( ) ۶۴ – ۱۴، ۳۵ – ۵۵: وگورئ: بل پر انداز: گله شور

دا یو منځغری دی چې د شیرین تگاو د شمال د ډبرینو غرونو له منځه تیر سوی دی :  ۶۴ – ۵۶، ۳۵ – ۵۴: گنده آب

د هغې الرې په اوږدو کې راځي چې له هماغه ځایه  مایلۍ کې ۱۰ـې د میمنې د ختیځ په ئچې د ننوتلو سویلې الره 

یوې چېنې ته منتهي کیږي او بیا د آق بوالق له الرې درزآب ته ۀ بلچراغ ته ځي. د دې منځغري الره په همدې نامـ

ـې ډیره کاروي خو د عمومي ئمایله دی. دا الره د اوښ د تگ الره ده چې میمنې ته تلونکي خلک  ۲۴ځي. ټول واټن 

 ۵۹، ۳۵، ۵۸کلی په ۀ د گند آبي په نامـده چې له پِل بابا زنگي څخه څانگه بیلوي. )میتلند( ۀ په شان ښه الره نـالرې 

 . ن( کې واقع دی) ۶۴ –

شمال ته د تاشقرغان او غوري د درو تر منځ د اوب « میرزا هد بیل»دا یو کوتل دی چې د : ۶۸، ــ ۳۶: ــ گنده چاه

 ه تیریږي. )اې. بي. سي.(یللونکي یا آب پخشان له سر

 ۲۰۰« 1ناو امالي تورکانو»دا د صوف د عالقه دارۍ په لویدیځ کې یو ځای دی چې د : ۶۷، ــ۳۵: ــ گنده چشمه

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(

 :ن(: دا د سِرپل د سیند پر غاړه د فیض آباد او خوال تر منځ یو کلی دی. ) ۶۵ – ۵۳، ۳۵ – ۴۷ گنجیا 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۲ج(: دا د توکزر د سویل لویدیځ په ) ۶۶ – ۱۳، ۳۵ – ۴۷: گاو دره 

                                                           
1
 - Nao Amali Turks 
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ه کال او د فیروزکوهیانو د دا د چهارسدې په ولسوالۍ کې یوه کنډوال:  ۶۵، ــ  ۴۵ژ(: ــ  -)؟  گاوهار قلعه: گوهر قلعه

ز کال د اکتوبر په میاشت کې هیرا سینگهـ ولیدل چې د دوی ټول خلک د همدې ځای په ۱۸۸۵استوگنې سیمه ده. د 

گاونډ کې په خرگاه گانو کې سره ځکه په گډه راټول سوي ول چې د مرغاب د سیند له بلې غاړې څخه د خپلو دښمنانو 

لته د کمپ لپاره د ډبرینې تنگې اوږدې درې ختیځ کې په مخ خالصې دښتې کې ډیر له راتگ څخه په ویره کې ول. د

ـې دواړه پریمانه دي. ۀ ئـې او واښـۀ ئمایله ورڅخه لیرې ده. اوبـ ۳ ۱/۲ځای سته، دا دره په یو سیند منتهی کیږي چې 

 لري. ۀ هم نـ خو لرگي په خپل ډیر نیږدې گاونډ کې

والي ۀ ب ته تللې الره د اوښانو د تگ لپاره سخته ده خو که کار ورباندې وسي د ښـویل کیږي چې له درې کښته مرغا

یارډه ارت وي.  ۲۵۰فیټه ژور دی او ښایي له یوې ډډې تر بلې پورې  ۳۰۰ـې سته. د سیند منځغری دلته ئشونتیا 

مایله کښته مرغاب ډیر  دي. له تنگي څخه څوۀ ـې ډبرین گړنگونه دي او له څو ځایونو پرته د السرسي وړ نـئډډې 

ژور دی خو دلته لوړ سطوحات له سینده تر ښایسته ډیر واټن پورې شا ته تللي دي او ناهموارو کنډونو او شیوه ډډو 

 یوه بې قاعده کرښه ښیي. 

مهمیز دوه کوچنۍ غونډۍ ښکاري او ویل کیږي چې دا ۀ د گوهر سویل کې د چهار سدې په سویلي خوا کې د یوه اوږد

مایله وتلې له بند څخه له  ۳۰ـې له مستقیمې کرښې ئغونډۍ د دوه وو ماڼیو پاتې شوني دي. د دغو ماڼیو یوه دواړه 

 ورایه ښکاریده. )هیرا سینگهـ(

ن(: دا یو سیند دی چې په بند تورکستان کې د سِر بُرچ اَو د کوتل په شمال کې سر ) ۶۴ – ۳۲، ۳۵ – ۳۲: گاو جان

القه دارۍ له منځه تیریږي له دشِت الماره په تقاطع اوړي او بیا په قیصار کې قصبه قلعې راپورته کوي او د قرای د ع

 ورغورځي.( ۀ ته ور لویږي. )د اوسنیو نقشو پر بنسټ دا سیند په قیصار کې قصبه قلعې ته نـ

کې معموالً وچ وي پیژندل کیږي او همدا ځای په تودې هوا ۀ د دې سیند د بهیدا کښتنۍ برخې د المار د سیند په نامـ

 خو د سیالب پر مهال اوښتل ورڅخه خورا زیات سخت دي. 

مایله پورته ده، ۱۷ـین گذر څخه ئگریسباخ چې دې درې ته له المار بازار څخه تر فارود بیگ پورې ختلی چې له پا

و سیند له همدې تنگي وایي چې الره د سیند د بهیدا تر غاړې ختلې ده، د بنِد تورکستان باندنۍ لړۍ یو تنگی جوړوي ا

مایلو په واټڼ تقریباً د سویلي تگلوري په لرلو سره د المار په څپاندې دښتې کې بهیږي چې  ۲څخه تیریږي؛ دا سیند د 

ـې کروندې او کرکیلې سوې دي. د تنگي شمالي خوا د ارگوت سویل ته رسیږي، ارگوت د ئد بهیدا په لړ کې 

ی چې تقریبا ً یو ساحلي کلی دی، دا ساحل د غرنۍ لړۍ باندنۍ برخې د آهکو وزبیکانو له خټو جوړ یو کوچنی کلی د

عمودي گړنگ والړ دی. دا تنگی یو ښکلی منظر لري چې یو شی په کې لږ دی او هغه د ونو بشپړ ۀ د ډبرو پر یو

الی لري چې له وۀ نشتوالی دی. الره څو ځایه په تنگي کې دننه له سینده بله غاړه تیریږي راتیریږي خو دومره ښـ

فیټو پورې دي. ویل سوي  ۲تر  ۱ ۱/۲سینده پورې غاړه اوښتل په تنگي کې دننه هر ځای کیدای سي دلته اوبه یوازې 

چې د مې او جون په میاشتو کې سیند سیالبي کیږي او په ډیریو حاالتو کې د اوبو ډیر خطرناک بهیر جوړوي. د 

ه دا الرې د تنگي په دواړو ډډو کې دي او د تنگي په پاسنۍ برخې کې تنگي لوړ سر ته د پسه د تللو ډیرې الرې ست

مایله دی. سیند د باندنۍ لړۍ په سویل کې یوه پلنه او ستره  ۳ډیره ښه پوونده سته؛ د دې لړۍ باندنی ارتوالی نیږدې 

درې کې دي او هر کلی  لې په دې حفره په یوې لوېې او پراخې درې پرانیزي چې بې شمیره کلي اوپه بله وینا د کلیو ډ
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ـې هر چیرې شنې دي. دا ټوله دره چې ټیټو غرنیو ډډو په غیږ کې نیولې ده ئـې د میوو باغونه لري او د توت ونې ئ

یادیږي او ۀ په پراخ ډول ښه کرل سوې ده. د باندنۍ لړۍ یو ناڅاپي سویل ته د کلیو یوه ډله ده چې د یخ خانه په نامـ

ـې د استوگنې ئـې وزبیکان دي؛ او وړاندې لږ پورته ئونه په کې دي چې استوگن وگړي پینځه شپږ د استوگنې ځای

یادیږي. د دې ځای استوگن وگړي تاجیکان او وزبیکان دي خو ۀ ـین گذر په نامـئپینځه نورې سیمې دي چې د پا

ه د همالیا د لوړو ډډو وزبیکان په کې اکثریت دي. د دې ځای منظره ښایسته ده او له ډیرو اړخونو د سړي سترگو ت

 منظر ورپه یادوي. 

مایلو لپاره ښي الس ته تیریږي او  ۲الره نسبتاً د پسه د تگ تنگه الره ده چې له همدې ځایه درې ته منتهي کیږي او د 

د غرونو له سرځوړو څخه د ټینگې ځمکې پر سر تیږیږي. مخکې له دې چې الره د فرود بیگ دویم کلي ته ورسیږي 

یادیږي او په ښایسته ونو ډک دی او همدا ۀ مایل کې یو لوی زیارت دی چې د خواجه دیوانه زیارت په نامـپه څلورم 

تنگ پله باندې ۀ ـې الره په یوئـین گذر اوفرود بیگ د ځمکو تر منځ د بیلتون کرښه جوړوي؛ او لږ پورته ئزیارت د پا

 ۱۰تر  ۸ـې له ئفـَـرود بیگ لومړنی کلی دی. ورالندې  د سیند له سره تیږیږي؛ دې ته نیږدې او د درې ښۍ خوا ته د

چې د درې په ښي الس کې په یوې عمودي ډبرې کې پورې په الس جوړې سوې سمڅې یا کوټه ډوله حفرې دي 

ـې یوازې له ځانه ئتراښل او کیندل سوي دي. اکثریت د دوی د ډبرو د ښوییدلو له کبله له منځه تللي دي او یو شمیر 

ـې له کلي او د ئیښي دي. همدا شان څو ورانې سمڅې پورته د غرونو په ډډو کې لیدل کیږي یو شمیر خو نښې پرې ا

 مایله لیرې دی.  ۱۷ـین گذر څخه ئمایل پورته دي. د فرود بیگ پل له پا ۱ ۱/۲یا  ۱فرود بیگ له پله څخه

وه او هماغه شپه درنده واوره ووریدله،  گریسباخ په فرود بیگ کې دمه سوی دی، دلته " د شپې له پلوه هوا ډیره سړه

دا واوره تر دریو شپو او ورځو پرته له دې چې وقفه وکړې یو دم ووریدله. )دا د مارچ په میاشت کې ول( موږ ډیر 

وې او وتل له دې ځایه نا شوني ۀ ژر په څو فیټو واورو کې ډوب سولو او د غرونو گرد چاپیره الرې نورې د تگ نـ

شتون ورزیات سي نو حاالت ال ۀ یره زیاته سړه او شدیده وه او په دې باندې چې د سون لرگیو نـول. سړه هوا ډ

وو. له همدې کبله مې د خواجه دیوانه د کوتلونو د معاینې او ۀ سختوي، خو ورسره د نورو اړتیاو توکو کمبود نـ

ږي؛ ما په رڼو سترگو پر الرې باندې څیړنې له فکره الس واخیست؛ دا کوتلونه د پورتني مرغاب په درې منتهي کی

سوای کوالی. دغه الره چې پورتني مرغاب یا باالمرغاب ته منتهي کیږي د ۀ خو څه مې نـۀ سپور غرنی زین لید

درې له دریم اساسي کلي څخه تیریږي دا هم د فرود بیگ کلی دی، له همدې کلي وروسته پورته ختل پیل کیږي؛ دا 

تللو ده؛ سره له دې چې آسونه کوالی سي په سختۍ ورباندې الړ سي خو دا الره عمدتاً الره یوازې په دوبي کې د 

کاروي چې له خپلو رمو سره ورباندې ځي. دا الره په یوې اوږدې تنگې درې منتهي کیږي چې د خواجه دیوانه ۀ شپانـ

بنِد تورکستان د شمال له هر ټکي لوړه مربع ډوله څوکه د ۀ له ختیځې ډډې کوزه سوې ده، د خواجه دیوانه د غرۀ د غر

د تگ سخته الره ده، د درې په ښۍ ډډه کې پر یوې ۀ په څرگنده ښکاري. یوه بله الره، ښه به وي چې ووایو د پسـ

لوړ مهمیز څخه تیریږي چې د خواجه دیوانه په ختیځ کې له ۀ لوړې سرځوړې ډډې باندې تللې ده، دا الره له هغـ

ته سوې ده او بیا د تیالن په درې ورکوزیږي چې د تیالن د کوتل او د مرغاب د اوبو د اساسي غرنۍ لړۍ څخه راپور

 حوضې تر منځ ارتباط جوړوي. )گریسباخ(
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ن(: دا د تاشقرغان د سیند پر کینې غاړې له ایبک څخه کښته یو ځای دی چې د ) ۶۷ – ۵۹،  ۳۶ – ۱۷: گاو قشالق

 دي. )اې.بي. سي.( اوسنۍ نقشې دا نوم د گل قشالق په ډول ښیي. کورنۍ په کې استوگنې  ۱۰۰کته علي وزبیکانو 

دره کې د صوف د درې په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دې کلي ۀ ج(: دا په همدې نامـ) ۶۷ – ۲۷،  ۳۶ – ۱: گاو کش

 یو کوتل هم په همدې سیمه کېۀ نامـۀ همدا شان په دغـکورنۍ اوسیږي. )اې. بي. سي.(  ۷۰کې د زیرکي تورکانو 

 . کې ښیي ۵۷ – ۷، ۳۶ – ۱۱د کوچیانو یو کمپ یا استوگنځای په ۀ سته. اوسنۍ نقشې په دې نامـ

 ۵۰ن(: دا د میمنې د عالقه دارۍ درز آب کې یو کلی دی چې د توغ علي وزبیکانو ) ۶۵ – ۲۳،  ۳۶ – ۲ گردن:

 . ې دیمایلۍ ک ۷دا کلی د درز آب د شمال په کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي.سي.( 

دا د صوف د درې په ولسوالۍ کې ختیځ لور ته یو ځای دی چې د دای زنگي  : ۶۷، ــ ۳۵: ــ گردِن علي مردان

 کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.( ۱۰۰هزاره گانو 

و دا د صوف د درې په ولسوالۍ کې ختیځ لور ته یو ځای دی چې د دای زنگي هزاره گان :۶۷، ــ ۳۵: ــ گردِن خواجه

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۲۰۰

 ن(: دا د بلخ په سویل لویدیځ کې یو کوچنی کلی دی. ) ۶۶ – ۳۳،  ۳۶ – ۲۷: گرملي 

 مایلۍ کې  ۵ن(: دا د مارمول تنگي ته نیږدې د مارمول د شمال لویدیځ په تقریباً ) ۶۷ – ۱۷،  ۳۶ – ۳۴: گرمین

 یوه څاه ده. 

فیټه. دا یوه ډیره لوړه سطحه ده چې د سیغان او کهمرد د  ۸۴۰۰ن(: لوړوالی: ) ۶۷ – ۳۷، ۳۵ – ۱۵: گزک دشت

مایله ارته ده. د دې  ۷مایله اوږده ده او په ځینو ځایونو کې  ۱۸درو تر منځ واقع ده. دا سطحه له ختیځه مخ پر لویدیځ 

ږي د چارهرزنگي، دندان شکن او سته. هغه کوتلونه چې دې سطحې ته منتهي کیۀ نـۀ مي اوبـئسطحې پر مخ دا

 )اې. بي. سي.(میدانک دي. 

دا د دو آب په سویل ختیځ کې په دوبي کې یوه غوره پوونده ده چې د هندوکش په شمالي :  ۶۷، ــ ۳۵: ــ دشِت غبار

 ډډو کې موقعیت لري. )پیکاک(

فیټه. دا د میمنې په ولسوالۍ کې د یوې نړېدلې کال او  ۱۴۵۰)تقریباً( ن(: لوړوالی: ) ۶۴ – ۲۷، ۳۵ – ۵۹: غلبله

 مایله کښته موقعیت لري.  ۱۰ډیر لوی کلي نوم دی چې د قیصار په درې کې، له تاش گذر 

ـم لپاره ونړول ئکاله مخکې د تورکمنانو د یرغلونو له کبله په بشپړ ډول د دا ۱۸کورنیو یو لوی ځای وو خو  ۲۰۰دا د 

او له هماغه مهال تر اوسه متروکه ځای دی. کلي ته نیږدې د توتو ډیرې لوېې ونې دي او هم د کرهنې د پټیو نښې سو 

 د درې د اتصال په ټکي کې قیصار ته نیږدې واقع دی. « ینگه خواجه»ـې لیدل کیږي. د آق مزار زیارت د ئ

صار د درې په سویلي خوا کې واقع ده او همدلته په غلبله کې د ټیټو غرونو په منځ کې یوه پراخه تشه ده چې د قی

څلور لویې درې سره یوځای او له غلبلې سره نښلي یعنی: د ینگه خواجه دره. د بد باز قدق دره چې له خواجه عثمان 

 ـې(. د نرین / نهرین او کفتر خانې درې. ئکښته پر مخ تللې ده. د المار دره )لویدیځه څانگه 

سته چې له ۀ عاده عالي الرې تللې دي. په نارین/ نهرین، بدباز، قدق او المار تگاونو کې اوبـهرې یوې درې ته فوق ال

قیصار سره له دوه وو ژورو نیزار درو سره یو ځای کیږي. د قصبې کال ته تللې الره له دغو دوه وو ژورو درو څخه 
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 8تر 8 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 

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

بسترونه په خټو ډک او باتالقي دي خو له  ـې یو مایل وړاندې ده. د دغو دروئـې غلبله ده او بله ئتیریږي چې یوه 

 دواړو څخه هر مهال په آسانۍ څوک تیریدای سي. 

چول سره یو ځای کیږي یعنی د آق کوتل او د زنگي شورونه. له ۀ له غلبلې پورته دوه اساسي درې په شمال کې له یو

ه ځایونه همدا شان د االملي او د زنگي شوره یوه الره االملي او قزل کوتل، بش درې او اونساکي ته ځي دا دواړ

زنگي د درو سرونه پخوا د شپنو په قشالقونو گڼ استوگنې سیمې وې. د قصبې له کال څخه لږ دیخوا شور تامچه له 

شماله یو ځای کیږي. دا یوه کوچنۍ دره ده او له دې ځایه یوه الره دا ځای له هونک سره نښلوي، دا نوم د بل پرانداز 

ـې هموار دی ورکړل سوی او دا ځای د الرو لپاره له لیرې یوه ښه نښه ده. له هونک ئته چې سر  ډیر لوړ ځایۀ یو

 څخه یوه الره شمال ته د نوریش په کاسه ډنډ کې د گنده بولک او د قره بولک شورونو ته ورغلې ده. )پیکاک(

مایله لیرې یو شمیر څاه گانو  ۶ه ن(: دا د اکرام سای په درې کې له آق کپروک څخ) ۶۶ – ۴۲،  ۳۶ – ۵: گله قدوق

 سي.( ته نیږدې یو قشالق دی. )اې.بي.

 :مایلۍ کې یو کلی دی.  ۱۵سویل ختیځ په  –ن(: دا د مزارشریف د ختیځ ) ۶۷ – ۲۰، ۳۶ – ۳۸ غندکی 

 مایلۍ کې یو  ۳ن(: دا مرغاب د سیند د یوې څانگې پر غاړې د هشتمین د ختیځ په ) ۶۵ – ۴، ۳۵ – ۲۶: غرجي

 کلی دی. 

دا یو ټیټ کوتل دی چې له شادیانو څخه تر مالمول پورې کوزنۍ الره ورڅخه : ۶۷ – ۱۶، ۳۶ – ۳۲: غرمي

دی خو په وچې هوا کې اوښان ۀ وگورئ "ریجنگ". دا کوتل په ډیریو حاالتو کې د تگ لپاره عملي کوتل نـ -تیریږي

لو په ډډو کې بې شمیره سرځوړې او ستوغې الرې دي ورباندې تللی سي. دې کوتل ته د ختلو او له کوتله د کوزید

د کوتل د شمال په څو مایلۍ کې یوه څاه ده چې د چې د درندو باروړونکو څارویو لپاره تگ ډیر سختوي. )میتلند( 

 . یادیږيۀ گرمین په نامـ

 و کلی دی. مایلۍ کې ی ۲۳ن(: دا د خلم د سیند پر غاړه د ایبک د سویل په ) ۶۸ – ۴، ۳۶ – ۱: غارسنگ 

 ـین ال ئمایلۍ کې یو کلی دی. غازي آباِد پا ۵ن(: دا د تاشقرغان د شمال ختیځ په ) ۶۷ – ۴۶، ۳۶ – ۴۴: غازي آباد

 ن( کې واقع دی. ) ۶۷ – ۴۷، ۳۶ – ۴۵مایلۍ کې په  ۲وړاندې د شمال ختیځ په 

چې له خلم کښته موقعیت لري. )اې.  ن(: دا د تاشقرغان د درې یوه پراخه برخه ده) ۶۸ – ۲، ۳۵ – ۵۸: غازي مرد

 بي. سي.(

ن(: دا د تاشقرغان د ولسوالۍ په سویل ختیځ گوټ کې یوه کوچنۍ عالقه داري ده. ) ۶۷ – ۴۹، ۳۶ – ۳۲: غزنی گک

 دا عالقه داري اوس د حضرت سلطان د عالقه دارۍ یوه برخه ده. 

 :غزني گک: غزنیگک

 
 

 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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