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 سِر باغ ۲

 - :ې عالقه دارۍ د کلیو او وگړو او نوور معلومات وړاندې کیږيد دالندې 
 

 د کورنیو شمیر ټول تاجیکان دي :وگړي کلي

 لنگر

 تاجیکان

۸۰ 

 ۳۰ د چهار آسیا ِده کالن

 ۲۵ خضریان

 ۱۵ سنگچهار 

 ۱۰ کالن -ی  –کنده 

 ۲۰ نوۀ دِ 
)داسې ښکاري چې دا دې هماغه آبي قول  دارِم زاو

 (وي
۳۰ 

 ۲۱۰ ټولټال
 

لري. هر ارباب د خپل کلي مالیات را ټولوي. میرزا صوفي په دوی کې تر ټولو مهم سړی ۀ "دا ولسوالۍ کوم مشر نـ
وي د تعبید له مهاله دی. د ددی. ویل کیږي چې نوموړی د امیر عبدالرحمن شخصي ملگری دی او دا ملگرتوب 

ۀ د دپه غیاب کې ۀ د دـې میرزا شریف ئو ورور ز کال د نوامبر په میاشت کې په کابل کې وو ا۱۸۸۵میرزا صوفي د 
 لې. بیود کلیو چارې پر مخ 

حکومت د محصول دریمه برخه اخلي. )دا ښایي یوازې د خړوبې ځمکې له حاصله وي. له للمې ځمکې دا  :" عواید
کابلۍ روپۍ دی. پر لوړو سطوحو للمې ځمکه له آق کمر  ۱۱ة وپسونو پرسر ذک ۱۰۰ونډه ال نوره هم لږ ده.( د هرو 

 څخه تر شور قول پورې په ختیځ کې غځیدلې ده. « دو در»بَست پورې په لویدیځ کې، او له ۀ څخه تر کو
تولید او عرضه کټ مټ د خرم په شان ده. د زیاتو محصوالتو د السته راوړلو لپاره باید د یوسف درې ته  :"تولید

 الړسئ. 
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یا « بابه قمبرۀ کو»تنگي کې د یوې لوړې سطحې پر سر یو کلی دی چې د ۀ "د سِر باغ د ختیځ په څو مایلۍ کې په یو
کورنۍ په کې ژوند کوي. دې کلي کې د میوو بڼونه او ښه  ۵۰یادیږي چې د تاجیکانو ۀ په نامـ« حضرِت قمبر» 

)هندي جوار( دلته کرل کیږي؛ « مکی»، وربشې او کرهڼه په کې سوې ده هم د خړوبې ځمکې او د للمې ځمکې. غنم
عمدتاً په خرگاه گانو کې ژوند کوي او ډیر پسونه لري. دوی خپل  خلک ې ځاید دهمدا شان رشقه هم کرل کیږي. 

مالیات ورکوي خو دوی ته د مالیې څلورمه یا پینځمه برخه د زیارت په خاطر بیرته ورکول کیږي. ویل سوي چې د 
کورنۍ د بابه قمبر په سیمې کې پوونده کوي. دوی نیمه کوچیان دي، سترې سترې رمې  ۷۰۰یا  ۶۰۰و کنگلي وزبیکان

 په شور آب تگاو او نورو ځایونو کې غالت هم کري.  لري او همدا شان
 هیبک - ایبک – ۳

  :" الندنې د ایبک یا هیبک د ولسوالۍ د کلیو، وگړو او نورو په هکله معلومات دي
له کال څخه لس مایله  څخه پورته له خاِک سفید څخه په پام کې نیول سوی دی.ي له تنگ« آِب لم لم»د پیل  1"د هیبک

 د سیند سر کې دی. دا سیمه شمال لور ته تر کوش بره او د حضرت سلطان تر پله پورې غځیږي. پورته
 :د هیبک له بازار او کال پورته کلي دا دي

 د کورنیو شمیر وگړي کلي

 چنارکه
تای جگه 

 تاجیکان
Jagatai Tajiks ۷۰ سِر کنده 

 پِس کنده

 ۵۰  ناجو

 ۲۰  هکان

 ۱۰۰  زندان )څو کلي دي(

 
کورنۍ د هندوانو  ۲۰ـې تاجیکان دي. په دې ئکورنۍ لري چې د گډو قومونو ټولگه ده خو ډیري  ۱۸۰"هیبک په خپله 

راځي. د آهنگر کوچنی کلی په هیبک کې شمیرل ۀ خاصه داران نـ ۲۰۰خو په دې شمیر کې د گارنیزیون  هم دي
 سوی دی.

 :له هیبک کښته د سیند پر کیڼه غاړه خلک"

 د کورنیو شمیر وگړي کلي

 ۱۰۰ کته علي وزبیکان سنجتِک کالن / سنجدِک کالن

 ۳۰ ژ( –دولت زي افغانان )پښتانه  سنجتِک خورد / سنجدِک خورد

 ۵۰ کته علي وزبیکان تاش تپه

 ۱۵۰ کته علي وزبیکان خواجه اسماعیل

 ۵۰ ژ( –شینواري افغانان )پښتانه  هيړچمگ

 ۱۰۰ کته علي وزبیکان تال قشالق

 کته علي وزبیکان قشالِق استاد
۴۰ 

 تاجیکان قوشتي گرمن یا قوش آسیا 

 ۱۵۰ کته علي وزبیکان او تاجیکان کهنه هیبک او سیو کال

 قشالِق سرتیپ
 ۱۰۰ وزبیکان او تاجیکان

 جوی زندان

 ۱۰۰ کته علي وزبیکان گاو قشالق

 ۸۰ کته علي وزبیکان مینگ تاش

 ۱۰۰ کته علي وزبیکان چوغای

 :تر هیبک الندې کلي د سیند ښۍ غاړې ته دا دي

 ۵۰ شینواری افغانان )پښتانه( )وردک؟( آق مزار

 ۱۰۰ کته علي وزبیکان زور آبي

 ۲۰۰ کته علي وزبیکان یا کاروان سرایي ـینه چاهي؟(ئ)آـینه چي ئآ

                                                           
1
 - Haibak 
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 ۷۰ کته علي وزبیکان قنجوغه

 ۴۰ کته علي وزبیکان قشالِق خواجه

 ۳۰ کته علي وزبیکان لرغان

 ۱۲۰ جگه تای تاجیکان دالخاکي

 ۱۰۰ لرخابي تاجیکان کش بره

  ۱۳۰گانهزاره  قشالق کوچي نال

 ۲۱۳۰ ټولټال

 لري، دوی پسونه لري او د نورو خلکو لپاره کار کوي.ۀ دوی ځمکه نـ 

 
د الرې په اوږدو کې واقع چې د هیبک په ولسوالۍ پورې اړه لري. دا کلی په خپله  له هیبکو تر غوري پورې :" رباط

کورنۍ دي چې په خرگاه گانو کې ژوند کوي. دا ځای  ۵۰هزاره گانو  دـې د سیغان ئکوچنی دی خو په چم گاونډ کې 
 ـې عبدالرحیم بیگ دلته ژوند کوي. ئدی او زوی کې  د میر بدل بیگ دی چې سیغان او کهمردو

کورنۍ دي چې په اورلمش، قره، آگچ او نورو  ۱۵۰" د هیبکو د درې په لویدیځې سیمې د نیمه کوچیاني وزبیکانو 
په دغو ځایونو کې للمي ځمکې دي او اکثریت کلونه خلک د خپلو خرگاه گانو په کلیو کې ژوند کوي. ځایونو کې د 

ـې نسلي یا ئآسونه چې اکثریت  ۳۰۰۰پسونه او  ۳۰۰۰۰اړتیاوو لپاره غالت په کې کري. ویل سوي چې دا خلک 
تې ته راځي او همدا شان د بابه تخمي مادیانې دي لري. وزبیکان په ژمي کې د هیبکو درې او حتی د تورکستان دښ

 سِر باغ( :قمبر او د شور آب د سیمې نیمه کوچیان سویل ختیځ ته راځي. )وگورئ
تر څنگ په عام ډول د هیبکو په ولسوالۍ کې یو شمیر کوچیاني عربان هم سته. دوی نظر په فصل د خلکو "د پورتنیو 

وی مرکز اجرک او رحمت آباد دي چې د د دکې دي خو  تورکستان او د قره کوتل د غرنۍ لړۍ تر منځ په تگ راتگ
 وی ژبه فارسي ده. د دورکوي. ۀ هیبکو په شمال ختیځ کې دي. دوی لږ کرهڼه کوي، دوی هیڅکه مالیات نـ

 ۱۳۰۰تقریباً  کورنۍ دی چې ۲۵۰۰" د هیبکو د ولسوالي د سِرباغ او خرم په گډون د ټولو وگړو شمیر نیږدې 
ژ( دي. د نیمه کوچیاني  –ـې افغانان )پښتانه ئـې تاجیکان او نوره پاتې کوچنۍ برخه ئ ۱۱۰۰ـې وزبیکان، ئکورنۍ 

د هزاره کورنۍ  ۲۰۰ې شمیر پر سر باید د دکورنۍ وي او  ۵۰۰وزبیکانو د وگړو شمیر د گومان له مخې باید نیږدې 
لري. ټولټال په گډه په اوسط ۀ همیت نـسي کیدای او عمالً کوم اۀ هم ورزیاتې سي. د عربي کوچیانو د شمیر اټکل نـ

 وي. ۀ تنو لږ نـ ۱۴۰۰۰کورنۍ کیږي چې د ولسوالۍ د وگړو شمیر باید له  ۳۵۰۰ډول تقریباً 
، په ټول هیبک کې او په ټول تاشقرغان کې د وزبیکانو د گډو کې پیل کیږي په ولسوالۍ هیبکو د" د وزبیکانو وگړي  

 وگړو شمیر له تاجیکانو سره برابر دی. 
ـې د ډاگ ئتنه په کابل کې دي پاتې نور  ۱۵۰وی د دد حکومت لپاره برابروي.  ۀتنه سپار ۲۲۵"دا ولسوالۍ ټولټال 

 ۱۵۰ټنگې او  ۳۰۰ندوی دی. نوموړی وړول راوړل کوي. سرتیپ قربان بیگ چې د جوی زندان دی د ټولو بول
مونډه غالت  ۵۰ـې ئټنگې او هر یو  ۱۰۰دوی ظاهراً  :هیبکي مونډه غالت تر السه کوي. دلته مینگ باشیان هم سته

 هیبکي مونډه غالت په جنس تر السه کوي.  ۲۰ټنگې او  ۵۵په کال کې ۀ تر السه کوي. سپار
کال له سره ودانه سوې ده په ځانگړې توگه په کال کې د استوگنې " حاکم په کال کې ژوند کوي، ویل سوي چې دا 

ـب محـمد علم کړی دي. همدا شان نوموړي چوڼۍ او ټول پلونه ودان کړي دي. په ئنا ـېئ برخه، چې دا له سره ودانول
 کال کې چوڼۍ ترمیم ته اړتیا لرله. ۸۶ – ۱۸۸۵

، جوار، مۍ )دال( منگ )دال( نکیږي غنم، وربشې، ږدغالت چې په خړوبي ځمکې کې کرل هغه  :" تولید او عرضه
دی. په  هبرتانوي مونډ ۷۰۰۰۰ویل سوي چې د هر ډول کرنیزو محصوالتو اوسط ټولټال  او مکای )هندي جوار( دي.

ـې د خړوبې ځمکې یو پر ئکې یوازې غنم او وربشې کرل کیدای سي. اندازه د دواړو برابره ده او ټولټال  ېللمي ځمک
او د وربشو  مونډه ۴۰۰۰۰مونډه دی. د کرل سویو غنمو ټولټال په کال کې د اټکل له مخې  ۱۴۵۰۰یا څلورم 
 مونډه دی.  ۲۰۰۰۰

دی. آسونه چې یابوگان دي  ۹۰۰۰۰ـې پسونه دي( د اټکل له مخې ئ"په ولسوالۍ کې د پسونو او وزو شمیر )اکثریت 
کلي )زور ۀ . په یو۸۰۰۰ۀ دی. غوایان او خر ۲۰۰۰رل سوي شمیۀ او د آسونو بچیان نـ او په دې کې نسلي مادیانې

سته. خو دا څاوري د تاشقرغان په ولسوالۍ کې ۀ اوښان ول او نور په ټول هیبک کې اوښ نـ ۱۲یا  ۱۰کې  آبي(
 پریمانه دي. 

لپاره مونډه، منظور جوار او وربشې دي، د پلورلو  ۵۰۰۰د غالتو  " ویل سوي چې هره میاشت د هیبکو بازار ته
پسونه هم راوړل کیږي. په ایبکو کې په خپل  ۴۰۰آسونه )یابوگان( او  ۵۰راوړل کیږي. همدا شان په اوسط ډول 
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و لږ څه یفصل کې میوه پریمانه وي او هم گازرې او خټکي پریمانه دي. نور باغي محصوالت په کوچنۍ اندازه دي. 
 رشقه هم کرل کیږي. 

 ۳۵۰۰کال لپاره له سیمه ییزو سرچینو څخه ۀ ټکل له مخې ویالی سو چې د یوکه پورتنۍ شمیرې سمې وې نو د ا "
 – ۱۸۸۵کچرې او کوچني آسونه ولري خوراک توکي چمتو کوالی سو. په  ۳۰۰آسونه یا  ۱۵۰ چې تنو سرتیرو ته

غنډ ته ۀ ځواک یوۀ کال کې د هیبکو رسمي مقاماتو ویل چې دوی په ډیرې آسانۍ سره کوالی سي د کابل د سپار ۸۶
تنو  ۱۰۰سرتیرو،  ۴۰۰وې د یوې میاشتې کفاف وکړي راټولوالی سي. )د کابل یو غنډ له د دخوراک توکي چې 
 یابوگانو څخه جوړ دی.( ۱۰۰آسونو او  ۴۰۰خدماتي پرسونل او 

خان "ملخان د افغانستان د نورو برخو په شان په هیبکو کې هم ستر ورانی رامنځته کوي. خو ډیره موده سوې چې مل
ـې په دغو کلونو کې لږ ئز کلونو پورې هرکال به ملخان ول چې له امله ۱۸۸۶تر  ۱۸۸۰دي راڅرگند سوي. له ۀ نـ

ـې وربشې وکرلې او کله به چې د ئغنم وکرل سول. خلکو چې د ملخانو د راڅرگندیدلو ویره لرله نو د غنمو پر ځای 
ً د مې په میاشت کې به داسې کیدل. له هغه ـې پریک کړلې ئملخانو لښکر راښکاره سو نو وربشې به  چې عمدتا

سي ۀ له غنمو سره داسې چل نـۀ. ـې د اکتوبر پر لومړۍ نیټه کـېـدئوروسته به وربشې بیا شنې سوې او درمند به 
کیدای ځکه چې په ځنډ کې پخیږي. ملخان په آگست کې هالک کیږي او د مني حاصالت د ملخ له آفته ژوندي پاتې 

کوي مگر دا چې شمیر ۀ کړیږي ځکه چې ملخان تر ډیره پر ونو برید نـۀ وه باب د غالتو په اندازې دومره نـکیږي. می
 ـې نور له حده وتلی وي. ئ

کابلۍ روپۍ  ۴۰۰۰۰ټنگې ) ۱۲۰۰۰۰د هیبکو د عوایدو ارزښت، په نقد او جنس دواړو په کال کې تقریباً  - :" عواید
ټنگې په نقدو ورکوي  ۱۶۰۰۰۰ی دی. )ابراهیم خان د هیبکو د عوایدو اندازه ویل سو آنې کیږي( ۱۳چې هره روپۍ 

کابلۍ روپۍ. دغه عواید باید د  ۲۰۰۰۰ـې ئارزښت  :مونډه د غالتو کیږي ۲۴۰۰۰کابلۍ روپۍ کیږي او  ۵۰۰۰۰چې 
یدای. )میتلند( سي کۀ اعتماد ورباندې نـچې  ملخانو له راتگ مخکې مهال څخه وي، خو ابراهیم داسې رسمي مقام دې

یا د )ناخالصه ؟( تولید یو پر دریمه برخه وي، لږ تر لږه دا  ځمکو عواید )عشر( دې )سـِـه کوت( د داسې ښکاري چې
 د خړوبې ځمکې په هکله ده.

برخه ده. په بازار کې د پلور مالیه )یو پول( په هرې  ۱/۱۱یا  ۱/۱۰د زکوة  ډول للمي ځمکه د تل په شان په عام
سیرو )هیبکي سیرو؟(  ۷۱عادي راکړې ورکړې باندې ده. د غالتو د پلور مالیه چې الس پر الس کیږي پر هرو 

پول(  ۲۰ټنگه ) ۱ پر سر )یو پول( ده. د هر آس پر سر د پلورلوۀ باندې )یو پول( ده. د پسونو په پلور کې د هر پسـ
 پوله( ده.  ۱۰د پلورلو پر سر نیمه ټنگه )ۀ ده، د هر خر

په هیبکو کې د کابل اوزان او پیسې عامې دي. خو په تورکستان کې بیا توپیر مومي، دلته  - :"اوزان، مقیاس او پیسې
گرۍ د بیالبیلو اجناسو د ډلو د سودا ې سیمې په بیالبیلو برخو کې له یو بله زښت ډیر توپیر لري؛ همدا شاند داوزان 

 او اقالمو په هکله هم اوزان توپیر مومي.
  :د هیبکو اوزان په الندې ډول دي

 سیر د هیبکو ۱ = برتانوي سیره ۱۰

 برتانوي مونډه ۳ = هیبکي من ۱ = هیبکي سیره ۸

 په تورکستان کې محاسباتي واحد په ټنگې دی

 ټنگې ۱ = پوله ۲۰

 پیسېبرتانوي انې یا د    = ۱۳روپۍکابلې  ۱ = ټنگې ۳

: ژ -ښت نه دی ویل سوی د دد لیکوال یا 

 
کابلیو روپیو په ارزښت اخیستل  ۲ټنگې په بیعې یا د  ۱/۲ـې د ئ"غیران که په هرات کې ضرب سوی وي هر یو 

 آنې د برتانوي هند پیسې ارزښت لری. ۷ ۱/۲ ز کال دی یوازې۱۹۰۷کیږي. )اوس چې 
  :بهاء الدین خان په خپل راپور کې چې د تورکستان د وگړو او سرچینو په هکله لیکلی داسې اټکل کوي :اشتد دمهم یا

 
 کورنۍ ۳۱۵۲ استوگن )ثابته شمیره(

 قلبې ۲۸۴ کرل سوې ځمکه

 برتانوي مونډه ۶۸۱۶۰ د خړوبې ځمکې؟(تولید )

 ـیو سره سمون خوري.ئدا شمیرې له پورته ویل سویو احصا
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ـې د کابل له اقلیم ئوایي وایي چې د هیبکو اقلیم په ټول تورکستان کې فوق العاده عالي اقلیم دی. دوی ۀ( افغانان )پښتانـ
 ۀـسره پرتله کوي خو ویل سوي چې ډیر معتدل دی، په دوبي کې سوړ او په ژمي کې تود دی. په پسرلي کې دلته ښ

ً له نوروز څخه  ورځې وروسته چې د اپریل د میاشتې پای کیږي دریږي. درمند  ۴۰یا  ۳۰باران کیږي. او قاعدتا
 ۲۰تر  ۱۵میاشتې وروسته دی؛ چې په دې توگه د خړوبې ځمکې درمند مهال د جون له  ۳ـې له نوروز څخه ئټولول 

ورځې وروسته دی. خړوبه ځمکه په اکتوبر کې کرل کیږي او للمې په  ۱۴پورې او د للمې ځمکې دوې اونۍ یا 
کي د واورو له ویلي کیدلو سره سم چې ځمکه کښت ته چمتو وي کرل کیږي. د معمولي کښت تر څنگ مکۍ، پسرلي 

 جوار او دال هم د مني دغالتو په شان کرل کیږي. )اې. بي. سي.(
ی چې یوه فیټه. دا یو کوچنی ښارگوټی د ۳۵۱۰ :لوړوالی :)ن( ۶۸ – ۱، ۳۶ – ۱۲ :ایبک :وگورئ :هیبک :آیبک

مایله لیرې د تاشقرغان د سیند پر کینه غاړه موقعیت لري.) له کابل تر مزار  ۲۴۵کال هم لري او د بامیانو له کابله 
 کورنۍ د وگړو شمیر درلود.  ۱۸۰ز کال کې ۱۸۸۶ښارگوټي په ۀ شریف پورې( دغـ

  :هټۍ دي ۸۰ـې ئبازار کې 

 ۵ بوټ پلورونکي ۲۰ هټۍ وال هندو

 ۵ پښ ۱۰ ونکيد جامو پلور

 ۵ قصابان ۱۵ د غالتو او اوړو هټۍ وال

   ۱۰ څرمن کاران

 ۷۰ ټولټال

 
نورې هټۍ هم سته چې یوازې د سیمه ییز بازار په  ۱۰هټیو سربیره په بازار کې د بیالبیلو شیانو  ۷۰پر پورتنیو 

درې په سویلي انتها کې واقع ورځو پرانیستې وي. دلته د بازار ورځې په اونۍ کې دوې ورځې وي. دا ښارگوټې د 
مایل  ۱په هیبکو )ایبکو( کې د درې حقیقي ارتوالی په خپله کیدای سي  ـې له منځه تیریږي.ئدی چې د تاشقرغان سیند 

یا  «دامان»ـې بیا د څو مایلو په ارتوالي پراخیږي، ټیټ گړنگونه ورک کیږي او ښي الس ته یو ډبرین ئوي. ورباندې 
رې د دو غرنیو ډډو بدلیږي. گرانه ده چې نډبرینه لمنه ده چې د غرونو په لمنو کې پر مخ تللې او کرارکرار په ډبری

ـې لوړ غرونه د افغان تورکستان ټوله دښته بندوي او په ځینو ځایونو کې ئوویل سي خو ورهاخوا ۀ ټولټال اوږدوالـ
 ځور جوړوي چې دښتــنۍ ساحه له غرونو څخه جال کوي. لوړې غرنۍ څوکې جوړوي. دا غرونه هغه بشپړ ان

په لوړې سویلې خوا کې یوه دره ختیځ خوا ته پر مخ تللې ده. ویل سوي چې دا ۀ دهیبکو ختیځ ته د آفتاب روی د غر
دره نومیږي. د همدې درې څنگ ته د غوري تر دښتې او نورو ځایونه ته الره تللې ده. د ښارگوټي « اخالر»دره د 

 نومیږي. « تخِت رستم»دیځ ته یو بل د پام وړ لوړ غر دی چې لوی
)شمالي ورستۍ ۀ پر سر لکه تاج والړه ده. د کال دننه په خپله لوړه د غرۀ ټیټ غرۀ کال د ښارگوټي سویل ته د یو

ۍ او لوړ دي او خپل معمولي برجونه لري؛ خو دا برجونه نر ـېئ حالت کې ده. ټول دیوالونهۀ برخې کې( کې په ښــ
ې امکان د دضعیف دي. دا کال ختیځ لور ته د ټیټو غرنیو لوړو پر سر او هم په سویل کې پر غرني مهمیز مسلطه ده. 

ً پیاوړې دفاعي پوستې بدله سي. د دوه وو کنډکونو گارنیزیون دلته په آسانۍ ځای پر ځای  سته چې دا کال په نسبتا
 اره دې بدلون وموموي یا دې له سره ورغول سي. ومره شمیرې لپد دکیدای سي خو ښه به دا وي چې 

باید ښي الس ته تاوسئ، دلته  په تیریدلو او ورپسې بالفاصلهۀ د سیند له سره یو پل تیر سوی دی. له پلـ د کال سویل کې
یاستئ چې له غوري څخه راځي، دا الره د چاوڼۍ له شمالي ډډې تیریږي. چوڼۍ د سیند پر  ېتاسو د هغې الرې غاړه

وران ۀ ز کال کې تقریباً د کنډواله کیدلو په حال کې وه، حتی په همدغـ۱۸۸۶څخه لږ کښته ده او په ۀ ۍ غاړه له پلـښ
 حالت کې په دې چاوڼۍ کې څو تنه خاصه داران هم ول. )میتلند(

ار شریف مز ترله کابله  - :ـې له اړخونو څخه تیریږي. دا الرې دا ديئڅو مهمې الرې له هیبکو څخه تیریږي یا 
 پورې. پورته مو چې له کابل څخه راغلې الره یاده کړله هغه له کابله د تورکستان تر والیت پورې ده. 

له چاریکارو تر هیبکو پورې الره چې د چهار در د کوتل له الرې تیریږي، د سرخاب دره او غوري، دا ترتورکستان 
 پورې اکثریت الرې دي خو ډیرې سختې دي. 

دهانې څخه د بابه قمبر له الرې تر هیبکو پورې الره. دا دواړه الرې له یوځای کیدلو وروسته د په غوري کې له 
سرخاب درې ته یوه متبادله الرې جوړوي. دا لنډه الره ده خو ډیره سخته ده. له هیبکو تر سر آسیا پورې )د مزار 

 مایله لیرې.(  ۱۲سویل کې  هشریف پ

 مایلۍ کې یو ځای  ۳سرکاري د سویل په ۀ رې په ولسوالۍ کې د قلعـد ددا د صوف  :)ج( ۶۷ – ۱۵، ۳۵ـ  ۵۰ :حیدر
 دی.

 ایسفي میدان :وگورئ :حیدره
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مایلۍ کې یو کلی دی چې د نهِر سید آباد پر غاړه  ۳دا د آقچې د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۱۴، ۳۵ – ۵۵ :حیدر آباد
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۷۰واقع او د عربانو 

دا ښایي د آقچې په ولسوالۍ کې یو کلی وي چې د نهِر فیض آباد پر غاړه واقع او د عربانو  :۶۶، ــ ۳۵ــ  :حیدر آباد
 استوگنې دي. )اې. بي. سي.(کورنۍ په کې  ۱۰۰

 مایلۍ کې یوه کال ده.  ۱۲دا د بلخ د سویل په  :)ج( ۶۶ – ۵۴،  ۳۶ – ۳۹ :حیدر فرادي 

 تنگي کې موقعیت ۀ یوۀ دا د سرپل په لویدیځ کې یو کلی دی چې په همدې نامـ :)ن( ۶۵ – ۳۶،  ۳۶ – ۱۰ :حاجي
 لري. 

 مایلۍ کې یو کوچنی کلی دی.  ۱۵دا د امام صاحب د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۲۸،  ۳۶ -  ۳۱ :حاجي عبدهللا 

 دا د شور آبې پر غاړې له سرپل څخه تر سنگچارک پورې د تللې  :)ن( ۶۶ – ۱۵،  ۳۶ – ۶ :حاجي محـمد حسین
 الرې په سویل کې یو کلی دی. 

 مایلې ۷دا دریای سیاه او د بهسود کلي ته نیږدې د سرپل د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۵ – ۵۳، ۳۶ – ۱۶ : حاجي نظر
 یو کلی دی. 

د میوو زښت ډیر بڼونه لري او د او چې دوې کال گانې  دی دا یو کلی : ۶۷ – ۲۹، ۳۵ -۲۲ :آجر :حاجر :هاجر
دا کلی ښایي په اوسنیو ي. کورنۍ په کې استوگنې د ۱۰۰درې په پورتنۍ برخې کې واقع دی چې د تاجیکانو د کهمرد 

 . سره یو ويۀ نقشو کې د آجر له نامـ
ـې ډیر لوړ ئمنځغري تر حده تنگه کیږي چې دواړو خواوو ته ۀ مایله پورته د کهمرد دره د یو ۵له شش برجې څخه 

 ډبرین دیوالونه جوړوي او بیا په دوه وو څانگو ویشل کیږي. 
ـې شمالي څانگه ده چې ئـې له منځه راځي. بله څانگه ئاساسي سیند کیڼ السه څانگه پورته د هاجر تنگی دی چې 

هزار میشي ده چې د لورنجي یا لورینجي تنگي ته السرسی ورکوي. داسې ښکاري چې د هاجر نوم دې په تنگیو کې 
وو  ـې هاجر بولي. د میتلند رهنما وایي کله چې موږ یاغیانئیو شمیر سمڅو ته ورکړل سوی وي او له همدې کبله 

ځای ته راتلو. دا سمڅې د پناه لپاره پیاوړي ځایونه دي. د خلکو د روایاتو یوه قصه وایي چې خلکو د ۀ موږ به دغـ
عبدالقدوس ځان یو بل  ـې ووژل.ئسرتیري  ۶۱عبدالقدوس خان پر ضد په هاجر کې پناه اخیستې وه او د قدوس خان 

دا تنگی وروسته لوییږي او یوه تنگه دره  دې ځایه وایستل. ـې دا خلک لهئوروسته  یو څه وخت او لهۀ ځواک ولیږ
 یارډه کیږي او کرهڼه په کې سوې ده. )میتلند( ۳۰۰( مایله وروسته ۸ ۱/۲ورڅخه جوړیږي چې د هاجر په کلي کې )

 دا یو تنگی دی چې په سه شمبې کې په دریای سیاه کې پر مخ ځغلي.  :۶۵ – ۴۶، ۳۶ – ۳۰ :حاجي سای 
مایله پورته یو کلی دی. )اې. بي.  ۳دا د تاشقرغان د سیند پر ښۍ غاړه له ایبکو  :)ج( ۶۸ – ۴، ۳۶ – ۱۲ :هکن
 سي.(
مایله  ۵ایبک له الرې یو آسانه کوتل دی. دا کوتل له دهانه ایبک څخه ۀ دا د هانـ :)ج( ۶۸ – ۵، ۳۶ – ۱۲ :هکن

 لیرې دی. 
رې د دروی او د صوف مایلۍ کې د  ۱۸ل ختیځ په یري د سودا د قلعه سرکا :)ج( ۶۷ – ۲۹، ۳۵ – ۵۰ :حوِض بابر

د ولسوالیو تر منځ د کرښو پر سر اوب یللوونکي یا آب پخشان کې یو کوتل دی. له کوتل څخه یو الره تیریږي چې د 
 تاشقرغان او د بند امیر د الرو تر منځ د تړاو یو مهم ټکی جوړوي. 

ده چې له چهار اولیاء سره یو ځای ۀ کوتل په اندازې ډیره سخته غرنۍ الره نـدا الره په ټوله کې ښه الره ده او د قره 
 کیږي. 

مایلو کې آب پخشان ته یوه  ۳مایلۍ کې دی، له دې کلي څخه په  ۱۱د خواجه صبور کلی د روی د کال د لویدیځ په 
ر ډنډونه دي چې په ښي خوا کې ده. دلته چهار چشمه ده، دلته څلوۀ سخته الره ختلې ده چې د تگ لپاره عملي الره نـ

 سیند په اوبو ډکیږي. ۀ له غرونو څخه د راغلي یو
مایلو( لپاره سته، دا منځ تشی ځای  ۴مایل )ۀ منځ تشې ځای له الرې د یوۀ د کښته کیدلو یوه ډیره آسانه الره د یو دلته

ې د دفیټو په لوړوالي دریدلي دي.  ۶۰یا  ۵۰ـې ډبرین دیوالونه عموداً د ئتنگي بدلیږي او دواړو ډډو کې ۀ بیا په یو
برینه ده خو د اوښانو د تگ لپاره عملي ده. خو له دې تنگي څخه توپونه ـې ډئفیټه دی. الره  ۳۰یا  ۱۰تنگي ارتوالی 

 سي تیریدای. ۀ نـ
فیټو ارتوالی لري او په کې تللې الره ښه او نرمه ده. ناهموارې ډډې  ۱۵تر  ۱۰مایلو لپاره له  ۵ ۱/۲یا  ۵د  دا تنگی

 ـې اوس په ستوغو ماتو سویو ډبرو پټې سوې دي چې په څو ځایونو کې ورته السرسی کیدای سي. ئ
ـې ئد لومړي په شان پر سرباندې  یارډو راتنگ سي چې ۱۰یارډه ارت دی خو کله کله تر  ۳۰دا تنگي په عام ډول 

اجرم ته تللې ده او د یوې ستوغې الرې له الرې چې ۀ مایل کې یوه الره کیڼ خواته کو ۹ ۳/۴گړنگونه والړ دی. په 
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 7تر 7 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 

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

مایلو پورې دا  ۱۱ ۳/۴ځایه وروسته تر  د ې کاروي. لهۀ ته ورخیږي. دا الره یوازې شپانـۀ غرۀ ده دغـۀ ډبرینه نـ
 ت دی او احاطوي ډبرې کنډوکنډو او متناوبې دي. یارډه ار ۵۰تنگی 

ډیر کوچني خط الرأس څخه تیریږي. خط الرأس ۀ له یو مایل کې دا تنگه دره نوره پای ته رسیږي او الره ۱۱ ۱/۲په 
 یارډه اوږده او آسانه ده. دلته ده چې موږ کوتِل حوض ته را رسیږو.  ۳۰ته د ختلو الره 

یادیږي چې هیڅ خوا ته د تگ مخه ۀ په نامـ« شبه شیک»حوضه یا د تنگي حوض یا  ې اوږدې او استثنایي درېد د
ـې حوض یا ډنډ بولي( او ټول تنگی ډکوي او ئپه پسرلي کې راټولیږي )د همدې لپاره ۀ لري. خلک وایي چې اوبـۀ نـ

له یو څه مودې وروسته  ـې جذبوي اوئتبخیریږي او ځمکه ۀ په دې توگه تیریدل ورڅخه ناشوني دي. په دوبي کې اوبـ
 ورکې کیږي. ۀ اوبـ

 سومۀ ( ]په دې شمیرې زه ژباړونکی پوه نـ۱۳ ۳/۴له کوتل څخه د کښته کیدلو یوه ښه او آسانه الره چې یو نیم مایل )
مایلو  ۱۱[ اوږده ده او پر یوې بلې تشې راکوزیږي او دا الره د نیږدې ځکه گنگ لیکل سوی ښایي ټایپي تیروتنه وي

 ۱ ۱/۲یارډو پورې دی او له کوتل حوض څخه د  ۳۰تر  ۲۰ې تشې ارتوالی له له د دټڼ چهار اولیا ته تللې ده. په وا
 مایل په واټڼ نرمه او آسانه الره ده. )اې. بي. سي.(

 وگورئ دریم ټوک :حوِض کاود
کورنۍ  ۴۰ورکمنانو د چهاربولک پر غاړه د هژده نهر په ولسوالۍ کې یو کلی دی. دې کلي کې د ارسري ت :هارون

 استوگنې دي. )اې. بي. سي.(
کورنۍ  ۱۱۰دا د آقچې په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د نهِر سید آباد پر غاړ ه واقع او د ارسري تورکمنانو  :هارون

 په کې استوگنې دي. 
عرب کورنیو یو کلی دی چې د آِب سیاه پرغاړه د شبرغاان د شمال  ۵۰دا د  :)ن( ۶۵ – ۵۲، ۳۶ – ۴۷ :حسن آباد
 مایلۍ کې واقع دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د حسن آباِد نو په ډول ښیي.  ۱۰ختیځ په 

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۷دا د میمنې د سیند پرغاړه د اورتپې د سویل په  :)ن( ۶۴ – ۴۱،  ۳۶ – ۵ :حسن بوالق 
مایلۍ کې یو  ۱۱رې په ولسوالۍ کې د قلعه سرکاري د سویل په د ددا د صوف  :)ن( ۶۷ – ۱۶، ۳۵ – ۴۴ :حسني

 صوف(ۀ در :کورونه دي. )امیر خان( ) د حسني د تنگي لپاره وگورئ  ۷۰دې کلي کې د هزاره گانو  کلی دی.

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۸دا د بلخ په نیږدې  :)ن( ۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۵۱ :حسن خیل 

 مایلۍ کې  ۱۷مایلۍ او د بلخ د شمال په  ۵دا د دولت آباد د سویل ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۵۳، ۳۶ – ۵۸ :هاشم آباد
 یو کلی دی. 

مایلۍ کې د مرغاب د سیند د یوې  ۱۶دا د سرحوض د شمال ختیځ په نیږدې  :)ن( ۶۵ – ۱، ۳۵ – ۲۶ :هشتمین
 څانگې پرغاړې یو کلی دی. 

 مایلۍ کې ُمردیاِن باال ته د الرې په اوږد  ۲۰دا د بلخ د شمال لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۳۷، ۳۶ – ۵۲ :هزاره چکش
 کې یو کلی دی. 

دا د میمنې په ولسوالۍ کې یو کلی دی دا کلی د چهارشمبې د ختیځ او د قیصار  :)ن( ۶۴ – ۲، ۳۵ – ۴۴ :هزاره قلعه
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )میتلند( ۱۰۰مایلۍ کې واقع دی چې د هزاره گانو  ۱۵د لویدیځ په 
دا د میمنې د عالقه دارۍ درز آب کې یو کلی دی چې د بلچراغ د شمال  :)ن( ۶۴ – ۵۹، ۳۵ – ۵۵ :هزاره قلعه

 کورنۍ په کې ژوند کوي. )اې. بي. سي.( ۲۰مایلې کې واقع او د سرخابي هزاره گانو  ۱۵یدیځ په لو

 له تنگي څخه دا یو کوتل دی چې د مزار شریف په سویل کې د شور بولک  :)ن( ۶۷ – ۶، ۳۶ – ۲۸ :هزاره کوتل
 تیریږي. 

ً ټکی په ټکي د الندنې مقالې په افغان تورکستان کې د هزاره گانو په ه :هزاره گان کله دي چې تقریبا

  :ډگروال میتلند له راپور څخه اخیستل سوي دي

 نور بیا
 د ولسوالۍ هزاره گان د بلخ آب

 

 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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