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ۀ دا د غزني گک په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې په همدې نامـ :)ن( ۶۷ – ۴۹، ۳۶ – ۳۲ :غزنیگک :غزني گک
مایلۍ کې د تاشقرغان الره یا  ۲۱مایله لیرې موقعیت لري. د ایبکو د شمال په نیږدې  ۱۶دښتې کې له تاشقرغان څخه 

و سیند ـې په همدې ټکي کې د تاشقرغان سیند پر دښتې ننوځي، دا الره ائسړک دې دښتې باندې ننوځي او څنگ ته 
هم ۀ دواړه د ټیټو غرونو له منځه مستقیم راځي. داسې ښکاري چې په همدې درې کې دې یو کلی د دولت آباد په نامـ

ه لوړ، ستوغ ختر دې دښتې له ختیځ، شمال او لویدیځ لورو څ ورځي. ۀنـ څخه د چا سترگو تهسړک وي خو دا کلی له 
دی. خو په ښي الس کې د آق کپروک د کوتل له ۀ سرسی شونی نـاو ډبرین غرونه راتاو دي او په هیڅ ډول ورته ال

 مایلۍ کې دی.  ۱۲الرې تر انگریق پورې یوه الره تللې ده، انگریق د تاشقرغان د ختیځ په 
مایله ارته ده  ۲دی خو په لمده هوا کې تگ ورباندې گران دی. دا دښته  ۀـپه دښتې کې تللې الره یا سړک هموار او ښ

 ً ـې فوق العاده عالي دي چې ان د نوامبر د ئـې د کښت وړ ده او د اوښ څر ځایونه ئپلنه دښته ده. خاوره او تقریبا
 میاشتې تر پای پورې اوښانو ته خوراک توکي لري. 

ښتې ختیځ خوا کې یوازې ښي لور ته څو سوه یارډه وړاندې سنگر خیل موقعیت لري چې د غزني گک د سویل د د
ً نیم مایل اوږدوالی لري. دلته د میوو څو بڼونه سته  لویدیځ منتهی الیه ده. دا یوه خواره او غریبه سیمه ده چې تقریبا

زښت ډیر تنگ ځایه تیریږي چې یوازې د ۀ ه. سیند له یوالره ورته ورغلې د او په لمن کې واقع دهۀ رې د غرد د چې
 خندق بڼه لري خو ډیر ژور دی. د کمپ لپاره دلته ښه او پریمانه ځای سته. 

د تکزار غر چې د غزني گک او تاشقرغان تر منځ واقع او د تورکستان تر سترې دښتې راتاو دی ختیځ خوا ته ځي او 
زونو تر منځ ستره دره نوره شا ته پریږدي. دغه مخ خالصی او هموار ځای او د آفتاب روی د شمال مهمیۀ ې غرد د

 پیژندل کیږي. )اې. بي. سي.(ۀ په نامـ 2ـې د بیاسـَـغماسئاو دره  1د دشِت اله شاه
نیټې د امیر عبدالرحمن خان د ځواکونو له پلوه په غزني گک کې ماته  ۲۷ز کال د سپمتمبر په ۱۸۸۸اسحق خان د 
 رئ د کتاب په لومړیو پاڼو کې د پیژندنې برخه(وخوړله. )وگو

کورنۍ په  ۱۲۰دا د هژه نهر په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د نهر شرشرک پر غاړه واقع او د غلزیو  :غلزی قلعه
 کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(

                                                           
1
 - Dasht -i -Ala Shah 

2
 - Biasaghmas 
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ورنۍ په کې ک ۸۰دا د میمنې په عالقه دارۍ قیصار کې یو کلی دی چې  :)ن( ۶۴ – ۱۰، ۳۵ – ۳۶ :غوري :غوره
مایلۍ واقع  ۱۲اوسنۍ نقشې دا نوم د غوري په ډول ښیي چې د قیصار د سول لویدیځ په )اې. بي. سي.(  استوگنې دي.

 . دی
هزاره کورنۍ په کې میشتې  ۸۰دا د سیغان په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې  :۶۷ – ۴۴، ۳۵ -۱۲ :غور آب :غور اَو

 .په ډول ښیي« غور آب چې»اوسنۍ نقشې دا نوم د دي. )اې. بي. سي.( 
  گوِر مار :وگورئ :غوِر مار

لوري د  له شمال ددا یوه لویه اوږده دره ده چې د خرم په عالقه دارۍ کې موقعیت لري او  :۶۸، ــ ۳۵ــ  :غورستان
 تاشقرغان د سیند پر درې ورننوځي. )اې. بي. سي.(

 ته د تللې الرې په شمال ختیځ کې یو  ِکِلفمایلۍ کې  ۴دا د بلخ د شمال په  :)ن( ۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۴۸ :غالم جان
 کلی دی. 

 خواب کې د ِده میران د ختیځ ۀ دا د هغه سیند پر غاړه یو کلی دی چې په در :)ن( ۶۵ – ۲۱، ۳۵ – ۴۴ :غولبیان
 پر مخ ځغلي. مایلۍ کې  ۳په 

القه دارۍ کې د کوچنیو کلیو یوه ډله ده. دا کلي په دغو نومونو دا د میمنې په ع :)ج( ۶۴ – ۵۵، ۳۵ – ۳۹ :گلیم باف
  :دي

کورونه  ۱۴۰ـین، خِم سیاه، دوازده، ایماق سیوک او چاهک او دا ټول کلي په گډه ټول ټال ئپاۀ باال، دهاِن درۀ دهاِن در
 ـې تاجیکان دي. )امیر خان، شهزاده تیموس(ئلري چې ټول 

د سرخاب د سیند پر  مایله کښته ۱۰ایشپیشتې څخه ۀ دا د دو آب په ولسوالۍ کې له در :۶۸ – ۲۲، ۳۵ – ۱۱ :گرداب
ښۍ غاړه د یوې ډبرې پر سر د یوې استحکامي کال کوټ کنډوالې او یو کلی دی. له گرداب څخه لږ کښته د لرگیو یو 

ې واقع دی. نالک دره هم له رې د نهر د اتصال په ټکي کد دپل دی چې د سیند له سره تیر سوی دی دا پل د مارغه 
اساسي درې سره همدلته کیڼ لور ته یو ځای کیږي، چې د بار وړونکو څارویو لپاره یوه بده غیر عملي الره هم لري، 
دا الره له دو کوه څخه تر سرخ قلعه پورې تللې او له هماغه ځایه د شمس الدین تگاو له الرې دو آِب شا پسند ته پر 

 مخ تللې ده. )پیکاک(
غرني مهمیز پر سر یو ټیټ کوتل ۀ دا د یو :۶۴ – ۴۸، ۳۵ – ۵۶ژ:  -تالش خان؟ ۀ ژ: گردنـ - ؟:گردِن تالش خان

فیټو په اوږداله دیوال باندې مسلط  ۳۰۰دا مهمیز د  واقع دی. ۍیارډ ۷۰۰دی چې د میمنې د دیوالونو د شمال ختیځ په 
 دی. )اې. بي. سي.(

 مایلۍ کې یوه څاه ده.  ۵د مزارشریف په سویل کې د تندورک د ختیځ په  دا :)ن( ۶۷ -۹ ،۳۶ – ۲۵ :گیرو 
دا د سنگچارک د ولسوالۍ یو کلی دی چې د توکزر په لویدیځ کې په خواجه تگاو  :)ن(  ۶۶ – ۲۱، ۳۵ – ۵۵ :گـُـجوا

 . گوجبه په ډول ښیياوسنۍ نقشې دا نوم د کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.(  ۳۵کې واقع دی او د وزبیکانو 
دا یو کوتل دی چې د کته کال او پِل بابه زنگي تر منځ الره ورڅخه تیریږي او  : ۶۵ – ۳، ۳۵ – ۵۵ :کوک :یا :گوک

مایله لیرې دی. دلته دره چې همدا الره په کې تللې ده په توندۍ سره چپ لور ته کږه  ۵کته کال څخه ختیځ لور ته 
چې د دوه  زاویه پریک کوي هغهمهمیز څخه تیریږي چې په دې ډول ۀ او الره له یوسوې او بیا ښي لور ته تاو سوې 

یادیږي. ختل او کښته کیدل دواړه ۀ سویو ځایونو تر منځ جوړه سوې ده. همدغه د کوک یا گوک کوتل په نامـ ووو کږ
. کښته کیدل ورڅخه آسانه د بار وړونکو څارویو لپاره آسان دي خو سر ته د ختلو په الره کې ځیني ځایونه ستوغ دي

فیټه  ۱۷۰یارده اوږده ده او له سره تر لمن پورې سقوط نیږدې  ۴۰۰یا  ۳۵۰دي چې د کښته کیدلو الره ۀ او ډیر ښـ
 دی. 

د کوک کوتل د غرني مهمیز مقابل لوري کې څو تنگې اوږدې درې پر دې درې ننوځي او د غرونو بڼه جوړوي چې 
او تکې شنې دې، داسې ښکاري له همدې ځایه تر بلچراغ پورې الره په آسانۍ سره  په سرونو کې څپاندې یا متموجې

 تعقیبوالی سو. )میتلند(
دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې شیرین تگاو ته نیږدې واقع دی او  :)ج( ۶۵ – ۱،  ۳۶ – ۱۹ :گوک تیمور

په رښتیا همدومره  دې ختۍ ویالی سو چې دا واټنمایلو لیرې دی خو په س ۳۵تر  ۳۰ویل سوي چې له دولت آباده له 
 وي. 

کورونه په کې  ۸۰« 3برلوچ قزاقلي وزبیکانو»دا یوه تنگه دره یا د ډبرینو لوړ غرونو په لمنه کې یوه تشه ده چې د 
ـې سترې رمې لري. هغه مهال چې امیر خان او شهزاده تیموس له دې ځایه لیدنه کوله دلته له میمنې ئدي او خلک 

پوستکي )د قل مارکیټونو لپاره د قره د ي یـې د روسئله خلکو څخه ې ځای د دڅخه یهودي سوداگر راغلي ول او 

                                                           
3
 - Barluch Kazakli Uzbaks 
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ټولټال  ټنگې ورکولې او داسې ښکاري چې ۸لو ښه پوستکي لپاره تورو وریو پوستکي( پیرودل. هغوی د تر ټو
ـې نیم ئکې « 4کاکونو»څښي چې په ۀ رې اوبـد دې ځای خلک د دـې ورڅخه وپیرودل. ئپوستکي  ۱۰۰۰تر  ۷۰۰له

 ـې څښي.ئـې تروې دي او یوازې څاروي ۀ ئدلته څاه گانې هم سته خو اوبـ مایل لیرې راټولې کړي دي.
. دا الره په لومړیو کې په ځینو ځایونو لريسته چې سبز کال او یا دې ته ورته نوم ۀ پر الرې یو ځای اوبـولت آباد د د

 وروسته نوره ډیره آسانیږي. )امیر خان، شهزاده تیموس(ۀ ده له هغـۀ کې ښه نـ
ې تر منځ یو کلی دا د بند امیر په درې کې د بوینقرې او پیکام در :)ن( ۶۶ – ۵۴، ۳۶ – ۲۴ :اوغالن :یا :گکالن

 . په ډول ښیي 5اوسنۍ نقشې دا نوم د قولنددی.) میتلند( 
مایلۍ کې یو کلی  ۱۵د شمال ختیځ په « 7بوغاوي»کې د « 6گنگور دره» دا په :)ن( ۶۶ – ۱۵،  ۳۶ – ۱۸ :گنگور

مایلۍ کې موقعیت  ۷او  ۵مایلۍ کې او د شمال په  ۲درې نور ځایونه دي چې د شمال لویدیځ په ۀ دی. په دې نامـ
 په ډول ښیي خو کیدای سي دا یوه ټایپي تیروتنه وي. « دره کـنگور»لري. اوسنۍ نقشې دا نوم د 

کمرزرد په غرنۍ لړۍ کې یو کوتل دی چې ډیر مهم متقاطع د دا  :)ج( ۶۷ – ۱۳، ۳۵ – ۲۶: 8گور دره  :گـُـر دره
سړک چې په کهمرد کې د سِر پل او د ولیشان د تنگي تر منځ سړک دی له دې کوتل څخه تیریږي. دا کوتل ځکه په 

یشان تر تنگي پورې یوه اوږده تنگه دره له همدې ځایه د لویدیځ پر لور د ولۀ نامـۀ یادیږي چې په همدغـۀ همدې نامـ
مایلۍ کې دی.  ۴۰دا کوتل د کهمرد د سرخ شهر د لویدیځ په  د جغرافیوي کوردینات له مخېتللې ده. )اې. بي. سي.( 

 .)ن( کې واقع دی ۶۶ – ۲۸، ۳۶ – ۳۲کلی په ۀ په دې نامـ
تگاو کې یو  َسوزمهدا د سنگچارک د ولسوالۍ د توکزر په عالقه دارۍ کې په  :)ن( ۶۶ – ۱۴، ۳۶ – ۱ :گورکاب

د سویل « 9سورمه کال»کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې.بي. سي.( دا کلی د  ۱۳۰کلی دی چې د تاجیکانو او وزبیکانو 
 مایلۍ کې دی.  ۵په 

کورونه لري. )اې.بي. سي.(  ۳۰دا په گرزیوان کې یو کلی دی او ویل کیږي چې  :)ن( ۶۵ – ۲۱، ۳۵ – ۴۴ :گلبیان
 . د غلبیان په ډول د بلچراغ په سویل ختیځ کې ښیياوسنۍ نقشې دا نوم 

 منځغري کې یو ۀ مایلۍ کې په یو ۴۰سویل ختیځ په  –دا د آقچې د سویل  :)ن( ۶۶ – ۲۱، ۳۶ – ۲۲ :گل بوالق
 یادیږي. ۀ د گل بوالق سای په نامـ کلی دی دا تنگی

 مایلۍ  ۷دا په دریای سیاه کې د شبرغان د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۵۰ ،۳۶ – ۳۴ :)گلگون توغي( :گلگوا توکي
 کې یو کلی دی. 

 مایلۍ او د آقچې د الرې په سویل کې یو کلی دی.  ۱۰دا د بلخ د لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۴۲، ۳۶ – ۴۶ :گِل کاه 
استوگنې دي.  کورنۍ په کې ۱۰۰رې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د بهسود هزاره گانو د ددا د صوف  :گل خارک

 )اې. بي. سي.(

 دا له تاشقرغان څخه تر ایبک پورې د تللې الرې په اوږدو کې له ایبک  :)ن( ۶۷ – ۵۹، ۳۶ – ۱۶ :گل قشالق
له سرپل څخه تر شبرغان  مایلۍ کې ۸بل کلی د سرپل د شمال لویدیځ په ۀ څخه یو مایل لیرې یو کلی دی. په دې نامـ

 کلی دی. پورې تللې الرې ته نیږدې یو 

 مایلۍ کې یو کلی دی.  ۳دا د بلخ د شمال ختیځ په نیږدې  :)ن( ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۴۶ :گــُـندن 
ـفې نوم ئدا د شورتپې په ولسوالۍ کې یو ښارگوټی دی. دا نوم د ارسري د طوایفو په منځ کې د یوې اصلي طا :گونش
 دی. 

 مایلۍ کې یو کلی  ۴دا د جیفان د سیند پر غاړه د عرب بای د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۲۷، ۳۶ – ۲ :گور بوالق
 دی. 

 مایلۍ کې یو کلی دی. په دې  ۱۵دا د سنگچارک د شمال لویدیځ په نیږدې  :)ن( ۶۶ – ۱۴، ۳۶ – ۱ :گرگ آب
 مایل وړاندې شمال ته دی.  ۱یادیږي ۀ چې د گرگ آب خورد په نامـ بل ځایۀ نامـ

 مایلۍ کې یو  ۲مایلۍ کې او د بلخ د سیند د شمال په  ۱۶دا د بلخ د لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۳۸، ۳۶ – ۴۵ :گرگ تپه
 )ن( کې واقع دی.  ۶۶ – ۵۴، ۳۶ – ۵۲مایلۍ په  ۷بل کلی د بلخ د شمال لویدیځ په ۀ کلی دی. په دې نامـ

                                                           
4
  - Kaks  کاک یو تورکي لغت دی چې د اوبو سرخالصې زیرمې ته وایي. د څو ځایو نومونه خاک ویل سوي چې باید کاک وي. )د :

 ژ( -کتاب په پای کې د لغاتونو راغلې شرحه و گورئ  : کاک 
5
 - Quland 

6
 - Gongor Dara 

7
 - Boghawi 

8
 - GORDARA 

9
 - Surma Kala 
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مزار  –ر او اسکیرلی کلی دی چې د کابل دا یو لوی خوا :فیټه ۱۰۵۰ :لوړوالی :)ن( ۶۷ – ۱۵، ۳۶ – ۴۳ :گوِر مار
 ۱۲۰ژ( –مایلۍ کې دی. دې کلي کې د افغانانو )پښتنو  ۸شریف د سړک پر غاړه د مزارشریف د ښار د ختیځ په 

 کورنۍ استوگنې دي؛ دا کلی د نهِر شاهي د یوې څانگې په اوبو خړوبیږي. 
ـې یوه اوږده تنگه دره ئده چې ختیځ ۀ د مالمول د تنگي خولـل په ختیځ کې ید گوِر مار مقابل لوري ته په بله وینا د سو

 ده. له دې درې څخه یوه الره کماله کشان کوتل ته تللې او همدا الره پیر نخجیر ته تللې ده. )اې. بي. سي.(

 مایلۍ کې یو کوچنی کلی دی. ۲۰سویل ختیځ په  –دا د مزارشریف د ختیخ  :)ن( ۶۷ – ۲۴، ۳۶ – ۳۶ :گوِر مراد 

 مایلۍ کې د بلخ د سیند پرغاړه او له بلخه تر آقچې  ۲۳دا د بلخ د لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۳۰،  ۳۶ – ۴۷ :گرجک
 پورې د الرې په سویل کې یو کلی دی. 

د شیرین تگاو په کوزني ویش کې یو کلی دی. )میمنه( په  دا د میمنې :)ن( ۶۴ – ۵۲،  ۳۵ – ۱۰ :)گرزاد( :گورزاد
 مایلۍ کې دی.  ۲د لویدیځ لوري په بل کلی ۀ دې نامـ
مایلۍ کې  ۱۱دا مک په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د میمنې د ولسوالۍ د تیالن د سویل په  :۶۴ــ  - ۳۵ــ  :گرزان

کورونه دي. دلته د کلي په ورڅیرمه گاونډ کې یو لږ څه کرهڼه سوې دي، خو د  ۳۵ وواقع دی. دې کلي کې د سیدان
 ویې رمې لري. )امیر خان، شهزاده تیموس(کلي خلک خپلې لویې ل

د سرپل د اداري ویش یوه ولسوالي او یو کلی دی چې د درز آب په سویل او  دا :)ن( ۶۵ – ۳۶، ۳۵ – ۳۶ :گرزیوان
 د میمنې په سویل ختیځ کې واقع ده. 
پر ِده میران ورکوزیږي او هماغلته له یخ درې سره یو ځای کیږي، دا دواړه  ته گرزیوان یا گلبیان تگاو لویدیځ لور

یادیږي. دا تگاو موږ نه دی پلټلی خوږ زموږ په باور دلته د گلبیان له کلي ۀ په نامـ« آِب گرزیوان»سیندونه په گډه د 
 څخه د آستراب په درې کې تر خوال پورې یوه الره تللې ده. 

ره مهمه الره تیریږي، دا الره له سویل لوري له میمنې څخه د دولت یار تر چم گاونډ پورې یوه ډیله گرزیوان څخه 
ـې په هکله وایي خو له میمنې ئتللې ده. دا الره ښایي د هریروډ او مرغاب تر منځ تر هغو هم سخته وي چې خلک 

الره ده. څرگنده ده چې دا الره واورې مسلماً د کچرو لپاره ډیره ښه  څخه په چهارسدې کې تر قلعه گوهر پورې الره
په کال کې د څو میاشتو لپاره بندوي او خاصتاً د نوامبر او اپریل د میاشتو تر منځ وخت کې به د سرتیرو د تگ لپاره 
ډیره سخته وي. له ِده میران څځه سویل ختیځ لور ته تر فاوغان پورې الره له سرپل سرڅخه پورته د آستراب تر 

 پورې الره تللې ده. )اې. بي. سي.( راس له الرې تر دولت یارتنگي او د چی
 ۷۰دا د میمنې په ولسوالۍ کې د تیالن په تنگي کې یو کلی دی چې د گرزیواني وزبیکانو  : ۶۴، ــ  ۳۵ــ  :گرزیواني

 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(
شمال په یو کورونو یو کلی دی چې د ِده اصیل د  ۵۰دا د خرم په ولسوالۍ کې د  :)ن( ۶۸ – ۱، ۳۵ – ۵۶ :حباش

، ۴۷یادیږي په ۀ بل کلی چې اوس د روی په نامـۀ په دې نامـمایلۍ کې چې د خرم اساسي کلی دی، واقع دی. )میتلند( 
 )ن( کې موقعیت لري.  ۶۷ – ۵۲، ۳۵

مزارشریف د  –ي نهر د کانال پر سر یو لرگین پل دی چې د کابل اهدا د ش :۶۷ – ۴، ۳۶ – ۴۱ :پل حبش :پل حباش
 لري. ۀ مایله لیرې واقع دی؛ دا پل د صحرایي توپونه د لیږدولو طاقت نـ ۳سړک په اوږدو کې له مزارشریف څخه 

 روی :وگورئ :هزاره حباش
 بای غازي :وگورئ : هاچه

د میدانک کوتل له لمنې څخه د  کې شمال ختیځ لوري پهچې  دا یو تنگی دی :۶۷ – ۳۷، ۳۵ – ۱۵ :هفتاده داران
ې تنگي پورتنۍ برخه د د دکهمرد تر درې پورې راکوزیږي او شش برجه ته نیږدې د کهمرد پر درې ورننوځي. 

یادیږي چې کښته د اشتر خوال په تنگې کې راغونجیږي. دا تنگی د لوی هفتاده ۀ حوضې یا کاسې په نامـاوناري د 
الره له تنگي پورته پر دې حوضې یا کاسې راکوزیږي او  کې بیا پراخیږي. د میدانک د کوتل له سره داران په تنگي

غرني مهمیز ورخیږي او د غرونو په ډډو کې پر مخ ۀ ورپسې دا الره کیڼ لور کې پر یو د نیم مایل لپاره پر مخ ځي.
غرونو )سویل ختیځ کې( له ي ښي الس ته ځي او په پای کې په شش برجه کې د تنگي له خولې څخه تیریږي. د تنگ

 ، دا الره د اشتر خوال کوتل باندې خیږي چې دشِت گزک ته ځي. )اې. بي. سي.(ه سوې دهڅخه یوه الره تیر
ویل سوي چې دا د هغې اساسي غرنۍ لړۍ پر سر یو ډیر لوړ او ستوغ کوتل دی چې د بند امیر او د  :هفتاد گردش

دا د روډ بند امیر او مرغاب له آب  ال کوي. د نورو معلوماتو پر بنسټ ویل کیږي چېسرپل سیندونه له یوبل څخه ج
پخشان څخه تیریږي خو دا ناممکنه ښکاري، سره له دې چې د کوتل له سویل څخه لیرې نه دی، خو د آب پخشان له 

لویه برخه په سویلي ډډه دې ځای ته د ورختلو  لویدیځ لورې د اوبو راکښته کیدل مسلماً چې مرغاب ته ورغورځي.
ـې د هفتاد گردش نوم ورکړی دی؛ خو د الرې وروستۍ برخه ویل سوي ئکې یوه مارپیچه الره ده او د همدې لپاره 
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چې نیغه ستوغه او سخته الره ده. کښته کیدل ورڅخه په شمالي ډډه کې کیږي، چې د پای دلدل پر درې ورکوزیږي. 
 )اې. بي. سي.(

 دا بلخ په دولت آباد کې یو کلی دی. :)ن( ۶۶ – ۴۵، ۳۶ – ۵۹ :حیاتان 
ـې ئدا د والیت په ختیځ کې یو اداري واحد دی چې شمال ته  :)ن( ۶۸ – ۱، ۳۶ – ۱۲ :هیبک :آیبیک :ایبک
صوف دي. ۀ ـې روی او درئـې بدخشان د غوري او بغالن ولسوالۍ؛ سویل ته ئیگک او پیر نخجیر؛ ختیځ ته غزن

 - :یشل سوی دیایبک په الندې ډول و
 ایبک )یا هیبک( – ۳  سِر باغ – ۲  خرم  - ۱

فټیو په دالخاکي  ۳۰۱۵تر  ۵۵۴۰ځایه تر بل ځایه توپیر لري، چې په ِده اصیل کې له ۀ ې ولسوالۍ لوړوالی له یود د
 فیټه لوړ دی ۳۳۰۰فیټه او رباط  ۳۵۱۰کې دی. ایبک په خپله 

 - :اشتونو له منځه لنډیز رااخیستل سوی دید دورځنیو یاز کال( د ۱۸۸۶الندې د جگړن میتلند د )
 

 خرم – ۱

 ورکوي.(ۀ )د ایبک د ولسوالۍ یوه برخه خو مالیات نـ

  :الندې د خرم د کلیو نومونه او د وگړو شمیر او نور راغلی دی

 د کورنیو شمیر وگړي کلي

 Kulur کولور
 ۴۰ تاجیکان

 ۶ هزاره گان )صد مرده(

 ۴۵ تاجیکان ِده اصیل

  ۵۰ حباش

 ۳۰  عبدالملک

 ۳۵  غازي مرگ

 ۲۰۶  ټول ټال تقریبا  

 سته چې دوی له روی څخه راغلي ديۀ تاجیکان ویل سوي خو شک نـ  

 
 یا خوښ دی یعنې یو غوره او د خوښیو د ځای په معنی دی. « خوش» ویل سوي چې د خرم معنی 

خواجه ۀ نیکـۀ د دد سمرقند له سیدانو څخه دی. نوموړی ولسوالۍ مشر سړی دی.ې د دایشان )سید( میرزا رحمت هللا 
پالر یو څه ۀ د دـې داسې ده چې کله چې دی د سفر تکل کوي نو ئباِده صاحب هم له سمرقنده راغلی دی او قصه 

ـې چې ئه ورته په الس ورکوي او ورته وایي چې دا هر هغه چیرته چې ودریدلې په ځمکه کې وکره او هر چیرت
ـې غوټۍ وکړې او ئـې ونیوله او په خرم کې ئغوټۍ وکړې هماغلته پاتې سته. دا شی په ځمکه کې کښینول سو، ریښه 

ـې د خواجه باِده قبر دی؟(. هغه مهال هلته د تاجیکانو پینځه شپږ کورنۍ ئدا اوس یوه لویه ونه سوې ده )چې ورالندې 
کاله مخکې وه.  ۴۰۰مهاله تر اوسه په خرم کې استوگنه سوې چې دا تقریباً ۀ ـاوسیدلې. د خواجه باِده اوالده له هماغ

 ـې مالیه ورکوله. ئتر دیرش کاله مخکې پورې دې کوچنۍ سیمې په خلم پورې اړه درلودله او د خلم خانانو ته به 
ز کال کې افغان تورکستان فتح کړ نوموړي ۱۸۵۳ژ( زوی په  –" کله چې غالم حیدر خان د دوست محمـد )خان 

او له هماغه مهاله  کې ورکړ، خلیفه داراالمان د باِده صاحب پینځلسم پښت دی« انعام»ته په « خلیفه داراالمان»خرم 
 ې ځای د استوگنو خلکو ژوند ښیرازه سوی دی. میرزا بابا خان چې د مزارشریف ستر روحاني شخصیتد دوروسته 

دی او ویل سوي چې نوموړی سل زره پیروان لري. اوسنی ایشان د داراالمان له ۀ دی د داراالمان کوم زوی یا ورار
دریم پښته دی او ویل سوي چې ډیر مقدس شخصیت لري. نوموړی په ِده اصیل کې ژوند کوي، اصیل د نوموړي پالر 

 ۲۰پسونو یا وزو پر سر  ۱۰۰یو پر څلورمه او د هرو دي. ایشان د محصوالتو ۀ د پالر په نامـۀ د دکلی  ادی او د
 ورکوي. ۀ ټنگې اخلي خو دی په خپله هیڅ ډول مالیه نـ

سره څاروي کیږي؛ همدا شان هره کورنۍ  ۱۰۷۰۰رمې دي چې ټولټال  ۱۳ې ځای خلک سترې رمې لري. دلته د د"
 لري. ۀ ري. دوی اوښان نـاسپې ل ۱۰۰غوایان وي( او هم  ۴۰۰یوه جوړه غوایان لري چې ښایي )ټول 
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دا دره په خپله د میوو د باغونو ستره ډله لري او پریمانه میوه تولیدوي خو جوار لږ لري. دوی خپل  - :"کرنیز تولید
رې د دکرل کیږي. ۀ غنم، وربشې او ږدن کرل کیږي. دلته وریجې نـ کې غالت په خړوبې ځمکې کې کري، دې درې

ي. د خرم ځمکې د درې په لویدیځې ې په للمي ځمکو کې غنم او وربشې کرل کیږواړو غاړو په لوړو سطحو کد د
له « زاو کتام پورې»بلې ډډې کې تر  :له خواجه بزرگ څخه د خواجه حیاتان تر لویدیځ پورې، شمال خوا ته :خوا کې

په اکتوبر  پورې غځیدلي دي. ویل سوي چې آبي غالت یعنې د خړوبې ځمکې تخم« منگک»څخه تر « دشِت مینار»
ویل سوي  :کې کرل کیږي او په اپریل یا مې کې لو کیږي. له دې ځایه د اړتیا وړ د توکو د ترالسه کولو اندازه لږ ده

مونډه غنم او په همدې اندازې وربشې ښایي ورڅخه تر السه سي. ښایي تر دې اندازې ډیر د وخت په  ۴۰چې یوازې 
تو کې شک نه سته چې په خپل فصل کې پریمانه دي. دره یوسف هم تیریدلو ورڅخه تر السه سي او باغي محصوال

ځایه د څو ورځو په لړ ۀ هغه ځای دی چې د اړتیا وړ د توکو لپاره د اړتیا پر مهال باید په پام کې ونیول سي. له هغـ
 کې د غوایانو او یابوگانو پر شاه د غالتو د پام وړ اندازه راوړل کیدای سي. 

 
 نوربیا

 سِر باغ ۲

 

 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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