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د سردار اسحق خان تر مستقیمې ادارې الندې  د نیملیک په گډون د مزار شریف او بلخ ولسوالۍ - :)مالیات( :" عواید
دي خو د مالیاتو راټول په مقاطعې ورکول سوي دي. دود داسې دی چې یو یا دوه تنه شریکان په گډه چې کله نا کله 

د مقاطعې دا قرار  ؛دوی مالیات راټولوي  ؛رسمي مقامات هم په کي وي د هر نهر یا د څو نهرونو پر سر ټاکل کیږي
ـې ئکوټ( د محاسبه سوې قاعدې پر بنسټ مالیات راټول کړي او له منځه ۀ کال لپاره وي. دوی باید د )سـ ۀداد د یو

سیستم گڼو گوټ نیونو ته معروضه دی بیا هم  دا سره له دې چې جوړوالی سي جوړ دې کړي.ته چې هر څه ځان 
بزگرانو  ته آسانه ده چې د اجاره یېو رکښتگا پریمانه دي نو په دې پریمانتیا کې دۀ عمالً سم کار کوي. ځمکه او اوبـ

ـې لیرې کوي. ئله کاره  ـېئځمکوال  بزگر ظالم سي نو که د اقناع د پوره کولو لپاره پریمانه او کافي تولید وکړي او
دغه مقطع یی یا اجاره  داسې ښکاري چې کار تل هغه وخت تر سره کیږي چې د شکایاتو اندازه لوړه وي له دې کبله

د بیلگې  :بزگران باید په خپلو حدودو کې وي. د بازار مالیات هم په همدې ډول د ځمکو د مالیاتو په شان راټولیږيیې 
ساالر  –چې د خواجه وسپارل سول ناظر نورالدین ته  ولز کال کې د آقچې د بازار د مالیاتو راټول۱۸۸۶په توگه په 

. هپه اجاره ورکړل سو هد هکابلیو روپیو سره برابر ۱۸۳۳۳له او  په اندازه وهټنگو  ۵۵۰۰۰د  ، دا مالیه چېحاکم وو
سوای کوالی چې د ټول هژده نهر د ۀ ـې مستقیماً خزاینو ته سپاري. ما ونـئزکوة د کلیو ملکان راټولوي او دوی 

)له  ۍ ورکويلکه کابلۍ روپ ۵اشت یا لیکنه وگورم خو ِمرک وایي چې یوازې اقچه د دمالیاتو د ټولټال په هکله کوم یا
به ډیره لوړه  د مالیاتو شمیرهمزار  د نو څرگنده ده چېراځي ۀ دې چې دې شمیر کې د بازار او ترانزیت عواید نـ
کورنیو له  ۱۵۰۰۰دریو نهرونو مالیه ده چې د هژده نهر د د ژ(  –وي( او دا یوازې د اتلسو نهرونو له منځه د )آقچې 

دې ته په کتلو سره مناسبه ښکاري چې د مزار او بلخ مالیات دې په گډه د کورنۍ وگړي لري نو  ۲۷۰۰منځه یوازې 
 ۳۰ه کابلۍ روپۍ، او په دې توگه د ټول هژده نهر مالیه کل ۲۵آقچې د راټول سوې مالیې پینځه چنده اټکل کړو یعنې 

)په اوسمهال کې د لکو برتانوي هندي روپیو سره برابري کوي.  ۲۵یا  ۲۴دا له لکه کابلۍ روپۍ اټکل کیدای سي. 
 کیږي. ۀ له کابلۍ روپۍ د برتانوي هندي روپیو نیمایی هم نـ ۳۰اسعارو د بدلولو په بازار کې 

  

دی. همدا شان دا ۀ م په دوبي کې ډیر تود دی خو د هند په اندازې تود نـید هژده نهر اقل -" اقلیم ، درمندونه او نور 
په کې چې د جون له میاشتې نیولې تر سپتمبر پورې د مالریا تبه سته ۀ سیمه غیر صحي گڼل کیږي او هیڅ شک نـ

ي دد مالریا غوماشې په تودې هوا اوهموارې، خاورینې دښتې کې چې نهرونه په تقاطع ورڅخه تیر سوي خپره وي. 
یاشو د د مالریا د مۀ پریمانه وي. دا هم شوني ښکاري چې د نهرونو په پای یا لکۍ کې باتالقونو ته غورځیدلې اوبـ
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هم لږ  خپریدلپیدا کیدلو طبیعي ځای وي او هر څومره چې کرهڼه ډیره وي او ځمکې ډیرې کرل سوي وي د مالریا 
کې د وربشو لو د مې د میاشتې په شلمې او د مې د میاشتې پای کې پیل  وي. په هژده نهر او ټول افغان تورکستان

د مني حاصالت عمدتاً وریجې او هندي جوار کیږي. د غنمو لو د معمول په څیر دوه یا درې اونۍ وروسته پیل کیږي. 
تنۍ سیمې کې د نوامبر په میاشت کې راټولیږي. ژمی سوړ دی او متداوماً پرله پسې واوره اوري خو په هموارې دښ

پاتې کیږي. پسرلی زښت ډیر باراني وي. دا مهال سیندونو کې سیالبونه راپورته سي او ۀ واوره دومره ژوره نـ
نهرونه په اوبو ډک وي او په داسې وخت کې کله ناکله د څو اونیو لپاره دا سیمه د خټو او چقړو یو سمندر وي. د 

نویو راوړیو غوټیو او  ونو واوره پرله پسې نه اوري او د میوو لرونکومارچ د میاشتې په پای یا د اپریل په پیل کې 
 رسوي. منی په عام ډول ښه فصل وي. ۀ کوچنیو سیرلیو ته تاوان نـ

د مزار شریف اوزان د تاشقرغان، هیبک او نورو ځایونو له اوزانو څخه د پام وړ  :او پیسې طولي مقیاس" اوزان، 
 دا هم ویل کیږي چې آقچه خپل ځان ته خپل د اوزانو سیستم لري.  ؛ارول کیږي په عام ډول ډیر کتوپیر لري خو 

 

 برتانوي سیر(۱۱ ۱/۴کابلي سیر ) ۱ ۱/۲ مزاري سیر = ۱

 سیره برتانوي( ۲۰مونډه،  ۴مزاري من، ) ۱ مزاري سیر = ۱۶

 سره برتانوي( ۲۰مونډه،  ۱۳مزاري خروار )۱ مزاري منه =  ۳

 - :تورکستان طولي مقیاس په عام ډول دا دی ې ولسوالۍ او د افغاند د

 انچه دی( ۲۸قدم یا گز شري ) یو قدم  ۱ = انچ( ۱ ۳/۴تاسه ) ۱۶

 (۵۳۳۵مایله  ۵سنگ یا فرسخ ) ۱ =  قدم ۱۲۰۰۰
 

ي خو په تورکستان وکړې سیمې په برخوبرخو کې توپیر د د دې " داسې ښکاري چې د قدم یا گام د اوږدوالي اندازه
 قدمه وي.  ۱۲۰۰۰کې سنگ او په هرات کې فرسخ تل 

د ځمکې د اندازه کولو لپاره کارول  او چې کټ مټ لکه قدم ده« شري د کتاب په معنی ده» گِز شري یا شري گز"
 ۳/۴ده چې پورتني ستندرد څخه اوږده ده چې په دې ډول « تاسه»ـې ئډولونه دي. لومړی   ۳. خو د گز شري کیږي

 ۲۶ ۱/۴تر لومړۍ هغې لږ لنډه ده چې  دوهم تاسهپه اندازه ده.  قدم یا گامانچه یوه تاسه کیږي او عمالً د برتانوي  ۲۹
 ې لپارهټوکر د اندازهم سته چې په بزارۍ کې د  گِز سپاهيغو دریواړو ډولونو تر څنگ د دشري  گزانچه کیږي. د 

ـې همدا اوس د کارولو وي. د ئانچه وي. کیدای سي دواړه  ۶فیټه او  ۳انچه یا  ۳فیټه او  ۳یا  گزکارول کیږي. دا 
ۀ فیټه دی. دا که دواړه السونه مو په افقي ډول له اوږو سره برابر تر پایه اوږد ۶دی چې قالچ  طول یو بل عام مقیاس

 طناب په یا قالچ مربع وگزپه جریب یا د څو  ورڅخه جوړیږي. ځمکه قالچکړئ لکه د اوږدې رسۍ په شان یو 
لپاره معیار  جریبه یا طنابه تل د یوې قلبه ځمکې ۶۰ې اندازه تر ډیره یوه ده. خو داسې ښکاري چې د داندازه کیږي. 

 دی. 
ل کیږي. په افغانستان پر بنسټ اټک« قلبې»او « پی قال»د ځمکې اندازه د « د سردار بهاء الدین د خبرو پر بنسټ" »

کال کې قلبه کوالی سي. ۀ ـې په یوئکې یوه قلبه ځمکه یو عام معیار دی. دا هماغومره ځمکه ده چې یوه جوړه غوایان 
سره « و»ایکر ۳۰یارډ مربع یا تقریباً  ۱۴۴۰۰۰له  قدم مربع کې ۶۰جریبه یا طنابه، په  ۶۰ـې وکړه نو ئکه محاسبه 

مترمربع ده. هکتار له  ۱۰۰۰۰متر مربع ده. برعکس هکتار تر ایکر ډیره ده یو هکتار  ۴۰۴۷برابره ده. )یو ایکر 
د مساحت واحد دی  Areپه معنی ده او  ۱۰۰( ]هکتو د Hectare( = Hecto +areدوه وو کلمو څخه جوړ ده )

قلبې په  ۲ه نهر او قلبې په هژد ۴( د پی قال )د اندازه اخیستنې واحد؟( ژ - متر مربعې سره مساوي دی ۱۰۰چې له 
 تاشقرغان او هیبک کې دی. )بهاء الدین خان(

کندهاري  ۵۰ژ( پر مهال د افغانستان په سویل کې د هرې قلبې ځمکې پر سر د حاصل اوسط  -د نادر شاه )افشار"
ي، او ډیره به لیرې وي چې په افغان تورکستان کې دې تر دې لوړه و« راولسن»برتانوي مونډه( وو  ۵۰۰خرواره )

 احتیاطۍ کیږي. بې ـې پهئځکه که د افغان تورکستان خاوره ښه ده خو کښت 
  - :ـې په الندې ډول دهئ" پیسې په ټول افغان تورکستان کې یو شان دي. شرحه 

 

 تورکستاني پول ۵ = )مسکوک نه دي(میري  ۱ ټنگې ۳ = کابلۍ روپۍ ۱

 پول( ۲۰میرۍ ) ۴ = ټنگه ۱ کابلۍ روپۍ ۱۵ = بخارایي تیله  ۱
 

آنو ارزښت  ۱۴"محاسبات په ټنگو کیږي چې په عام ډول په دوران کې دي. کابلۍ روپۍ هم په دوران کې دي؛ باید د 
د  ۵ :تر السه کیږي. روسيۀ کابلۍ روپیو تبادله سي؛ دا قیمت تل نـ ۸)برتانوي هندي( روپۍ باید په  ۷ولري؛ یعنې 

 مني. ۀ زکال کې( څوک په بازار کې نـ۱۸۸۶سرو زرو روبلونه په آزاده خرڅیږي خو روسي بانک نوټونه تر اوسه )
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د پام وړ وریجې او جوار هم کرل کیږي، هماغسې چې  د غنمو او وربشو ترڅنگ - :تدارکات او ترانسپورت –"تولید 
که تقاضا ورته ډیره سي کیدای تر دوه یا درې چنده لوړه مخکې مو وویل په هژده نهر کې د خوراکي غالتو اندازه 

ً لږ ده او همدا المل دی چې غالت ډیر ارزانه دي او خلک په غټ  سي. په اوسمهال کې د غالتو لپاره تقاضا نسبتا
و ژ( روزنې ته مخه کوي. رشقه، تنباکو، مالوچ ا –شمیر کې د غالتو د کرلو پر ځای د وریښمو د جینجیو )کرم پیله 

نور هم تر یوه حده کرل کیږي. میوه پریمانه ده. همدا شان خټکي او باغي میوه جات هم سته. ملخان په هژده نهر کې 
ـې کوي. د ئکوي چې په سویل کې د غرنیو سیمو په لمنو کې ۀ څه نا څه ورانی کوي خو تر دې اندازې ورانی نـ
سته. افغان رسمي مقامات وایي چې یوازې له عربانو او اوښان ۀ افغان تورکستان په دښتې کې زښت ډیر او ډیر ښـ

اوښان چې د بار وړلو وي ترالسه کیدای سي. په هژده نهر کې د آس د نسل اخیستنې او  ۱۰۰۰۰تورکمنانو څخه تر 
ـې په آقچې کې دی. په هر مرکز کې څو سوه مادیانې سته. دا ئـې په بلخ او بل ئیو  –مرکزونه سته  روزنې لپاره دوه
آسونه د ۀ ځواک د اړتیاوو لپاره تر ټولو ښـۀ د سپار کیفیت مادیانې دي.ۀ ـې کوچنۍ دي خو د نسبتاً ښـئمادیانې اکثریت 

اکسوس له بلې غاړې بخارا څخه راوړل کیږي، خو یو شمیر د کار وړ او گټور یابو گان د ترانسپورتي مقاصدو لپاره 
 تر السه کیدای سي. 

ه ساالر عالقه داري په آقچې اړه لري، حال دا چې همدې ته ورته کوچنې عالقه دارۍ گانې " د سیند تر غاړې د خواج
غو عالقه داریو شرحه به د اکسوس د ولسوالیو د دد شور تپې او کلدار په مزارشریف او تاشقرغان پورې اړه لري. 

 تر سرلیک الندې راسي. 
کورونه دي او تر کښت الندې  ۲۳۸۰۵بهاء الدین خان اټکل کوي چې د هژده نهر د وگړو شمیر  - :اشتد د" مهم یا
برتانوي مونډه غالت تولیدوي. د وگړو د شمیر پورتنی ویل سوی اټکل د  ۱۲۹۹۲۰۰۰قبلې ده چې  ۸۱۲۰ـې ئځمکه 

ې ورکړل سوې او باور دا دی چې له استخباراتو د څانگې د دوه بومي ضابطانو له پلوه په دوه وو بیالبیلو وختونو ک
 وی په خبرو کې ډیر زیات توپیرونه لیدل کیږي چې د هغو عام اعتبار اغیزمنوي.د دـې اخیستی دی. ئمختلفو مقاماتو 

کړم، او تر دې ۀ زه مجبوره سوم چې د بهاء الدین خان جدلونه له یوې مخې ټول بې اهمیته وگڼم او پاملرنه ورته ونـ
د تولید په هکله د بهاء الدین خان اټکل تر ناممکن حده ډیر او ستر  راکړل سوي کلي وپیژنم.ۀ الی د هغـسم کوۀ نور نـ
 مونډه دی.(" )میتلند( ۱۷۰۰دا اټکل په دې والړ دی چې د هرې قلبې تولیدي حاصل ۀ د ددی. 

مایله کښته یو زیارت  ۳له کلي څخه ۀ دا د شاخ په درې کې په همدې نامـ :۶۴ – ۶، ۳۵ – ۳۳ :حضرت بي بي انا
 دی چې د اوبو چینه هم لري. )اې.بي. سي.(

شمال لویدیځ په  –د ښارگوټي د شمال ۀ دا د سرپل په ولسوالۍ کې په همدې نامـ :۶۵ – ۵۰، ۳۶ – ۲۵ :حضرت امام
 کورونه لري.  ۲۵یاه تر منځ واقع او د عرب سیدانو مایلۍ کې یو کلی دی. دا کلی د آبِ سفید او آبِ س ۱۶

څخه اخیستی دی. دلته د سِرپل د ۀ زیارت له نامـۀ همدا شان یو زیارت هم سته چې دې سیمې خپل نوم د هماغـ
د دواړو سیندونو تر منځ د کمپ لپاره پریمانه ځای سته؛ خو له سیندونو  مایله دی او ۱۲ولسوالۍ ارتوالی نیږدې 

دي. ښه به دا وي مخکې له دې چې هلته تیر سي لومړی د سیند غاړو کې باید د پورې ۀ ل آسانه نـتړه اوښپورې غا
 ۱۰۰ز کال د اپریل په میاشت کې دواړو سیندونه تقریباً ډک ول، هر سیند تقریباً ۱۸۸۶وتلو ریونده الره جوړه سي. د 

 دي. ۀ ه سیندونو پورې غاړه اوښتل خطرناک نـفیټو دی. ل ۴تر  ۳ـې له ئیارده ارت دی او د اوبو ژوروالی 
 آسونه دغهآسونه ولیدل او وویل سول چې د شبرغان دي.  ۸۰د همدغو ځایو په شاو خوا کې مو د توپچي ځواک لپاره 

 پر بنسټ دلته څریدل. )امیر خان، شهزاده تیموس( اوسنۍ نقشې دا نوم د امام صاحب په ډول ښیي.  د کلني دود

 ۱۱۴۱دا د سمنگان په والیت کې یوه عالقه داري ده چې  :)ن( ۶۷ – ۵۴، ۳۶ – ۲۷ :حضرت سلطان

د تنو پورې اټکل کړی دی.  ۱۱۹۰۵تر  ۹۲۳۴ـې بیالبیلو سرچینو د ئکیلومتر مربع مساحت لري او د وگړو شمیر 
 1یل کې د سمنغانلویدیځ او شمال لویدیځ کې خلم، شمال ختیځ کې قلعه تال او ختیځ او سو :ې عالقه دارۍ کرښېد

ډیر استوگن وگړي لري. لنډ  ۵۰۰له  ـېئکلي  ۷کلي دي چې  ۳۳ولسوالۍ دي. د حضرت سلطان په عالقه دارۍ کې 
  :مهالې مجلې دا کلي په الندې ډول لیست کړي دي
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 اوتا قیتي قزل سای بغل شگاف اورلمش
 Choyan چویان چشمه  قليچقم چوچمن

Chashma 
 شیخ های حضرت سلطان

 افغانیهۀ یـقرسِ  دولت آباد خواجه پرپ شان خواجه بغالنک
 قوروق کابلي غزنیگک شیلیک تو وزبیکیهۀ یـقرسِ 

 قفالني یغلي قزه قدم علي قورچه بوالق
 گدي ۀگرگ حسن خیل ۀگرگ توالچي قوش بره

 نیمان نواقِل قوش بره کوکانجر کوکه بوالق
 وچ قدق سید آباد ساچلته رویانچه

   قالچه کالن قدق
 

ز لسیزې په اوږدو کې دا ۱۹۷۰سي. جې. کارپن تییر د  ې عالقه دارۍ اداري مرکز د حضرت سلطان کلی دی.د د
" دا کلی د مچیو د ځالې په شان گنبدي واله له خامو خښتو جوړ کورونه لري چې د تورکستان د  کلی داسې یادي:

ـې د وزبیکانو زړه ئدوه ووکلیو څخه جوړ دی، یو کلی  په حقیقت کې له کلی سلطان حضرت د کورنو ځانگړتیا ده.
دي چې دې سیمې ته د امیر ۀ ـې پښتانـئـې چې په دا وروستیو کې جوړه سوې استوگن وگړي ئبرخه ده او بله 

له حضرت سلطان دباندې د عصر حجر د مهال د قره کمر کیندل عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال راکډه سوي دي. 
کالو مخکې آثار موندل سوې دي." د حضرت سلطان په ساحه کې د سمنگان سیند  ۳۴۰۰۰چې هلته د سوې ساحه ده 

آتوم  د خواجه بغالنک غر، د آق گنبد غر او د :ې ساحې غرونهد داو د سیرقیه، کوکچر او غزنیگک سیندونه راځي. 
 غر.  2کوه

 . دلته د حضرت سلطان بایزید زیارت هم سته
فیټه. دا یو کوچنی کلی او یو  ۲۶۷۰ :لوړوالی :ز کال په الندې ډول شرحه سوی دی۱۹۱۴د حضرت سلطان کلی په 

ـې څو د میوو بڼونه راتاو دي او د تاشقرغان د عالقه دارۍ په غزنیگک کې موقعیت ئزیارت دی چې گرد چاپیره 
 کورونه لري.  ۴۰مایلې کې راځي او  ۱۶شمال لویدیځ په  –لري چې د ایبکو په شمال 

ې ځای خلک ځانونه شیخان بولي او نیمه مذهبي کرکتر لري. دا کلی د یوې دښتې په لویدیځ کې واقع دی، دا دښته د د
لویدیځه برخه د ې دښتې د دژور نهر په شمال او سویل ویشلې ده. ۀ مایله پراخه ده چې د تاشقرغان د سیند یو ۵یا  ۴

ـې یو ستره ډبرینه غرنۍ لړۍ ده چې ور هاخوا ئلویدیځ کې  ـې ایبک ده. پهئبرخه  هتاشقرغان ولسوالۍ ده او ختیځ
تکه »وی او د د د ـې د آفتاب روی غرني مهمیزونه دي.ئ( ال لوړه غرنۍ لړۍ ده او ختیځ لور ته 3ـې د )مولوشتینئ

یوه یت کې په حقیق، دا چې تقریباً مخ پر ختیځ او لویدیځ پرته دهده  د شمال غرونو تر منځ یوه ستره لوړه کتله« 4زار
 واقع ده. )میتلند(« 5دشِت اله شاه»کې ۀ ې درې په خولـد ددره ده چې مخ پر ختیځ لور ځغلیدلې ده. 

 دا یوه اوږده دره ده چې د میدانک له کوتله د سیغان د درې پر سر راکوزیږي. )میتلند( : ۶۷، ــ ۳۵ــ  :هیچ
 ایسق بوالق :وگورئ :حیبه لک :حبالک

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۷دا د آقچې د ختیځ په  :)ن( ۶۶ – ۱۶،  ۳۶ – ۵۳ :هندوکش
ۀ دا د میمنې د ولسوالۍ د قیصار په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې په همدې نامـ :)ن( ۶۳ – ۵۶، ۳۵ – ۴۳ :هیرک

د هیرک دره د جوَزک له کوتل څخه  وزبیک کورنۍ په کې استوگنې دي. ۲۰۰درې کې واقع دی او ویل سوي چې 
کیدلو  ځای مایله پورته ډوبیږي چې ور سره د یو ۶شمال لورته راکوزیږي او د قراول خانې په درې کې له قلعه ولي 

پاتې شونې دي او پر هغه باتالقي نیزار مسلطه ده « 6نگره خانه»دلته یو زیارت او د  په ټکي کې نسبتاً لویه دره ده.
دا کلی چاپیره واقع ده. درې ته یوه ښه الره راغلې ده. )اې . بي. سي.( ټکي  دچې د دوه وو سیندونو د یو ځای کیدلو 

مایلۍ کې په  ۲۰یو ځای د میمنې د شمال ختیځ په ۀ مایلۍ کې واقع دی. د هیرک تپه په نامـ ۲۰د قیصار د لویدیځ په 
 ۴، ۳۵ – ۳۹ږي په یادیۀ )ج( کې واقع دی؛ او یو کلی او یو تنگی چې د تگاِب هیرک په نامـ ۶۴ – ۴۷، ۳۵ – ۴۶
 . )ن( کې موقعیت لري ۶۴ –
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وزبیک کورنۍ په کې  ۴۰یو کلی دی چې  کې مایلۍ ۸دا د بلخ د سویل په  : ۶۶ – ۵۲، ۳۶ – ۴۲ :حصارک
 استوگنې دي. )اې. بي. سي.(

 ارچه  :وگورئ :هولکر

 یو کلی دی.  مایلۍ کې ۱۲سویل لویدیځ په  –دا د سِرپل د سویل  :)ن( ۶۵ – ۵۰، ۳۶ -۴ :هول کهنه 
مایله لیرې میمنې ته د تللې  ۵دشِت المار څخه له  دا یو کوتل دی چې :)ن( ۶۴ – ۳۷، ۳۵ – ۴۹ :اوماکي :یا :هماکي

 الرې په اوږدو کې واقع دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د اوماکي په ډول ښیي. 
 پراندازبل  :وگورئ :هنک

ـمي قشالق دی چې د کچان د سیند پر ئدا د سرپل په عالقه دارۍ کچان کې یو دا :)ن( ۶۶ – ۱، ۳۵ – ۵۱ :اختیار
د  چې ـې د کچان سیند د سنگچارک د بستر پر لور بهیږي،ئکې واقع دی چې له منځه ۀ په خولـ تنگي ۀغاړه د هغـ

کورنۍ په کې استوگنې دي. له کچان څخه  ۲۵مایله لیرې دی او د شاهي هزاره گانو  ۲۰کال له سویل څخه  َسوزمه
یاردو په اوږدواله د دنگو گړنگونو له منځه چې  ۱۰۰راغلې الره همدلته د پورته یاد سوي تنگي له پاسه ننوځي چې د 

یو ۀ اوس په دې نامـمایله. )امام شریف(  ۶ته ځي؛ واټن میانه ۀ د الرې یا د تنگي په دواړو ډډو کې دي تیریږي او دِ 
 . مایلۍ کې دی ۲۰کلی دی چې د قلعه توکزر د سویل لویدیځ په 

دا یوه وچه، اوږده ډبرینه دره ده چې د بند امیر پر درې په آق کپروک کې له  : ۶۶ – ۵۰، ۳۶ – ۵ :اکرام سای
 لویدیځ لوري ورننوځي. )اې. بي. سي.(

 –دا د روِد بنِد امیر پر سر یو پل دی چې د مزارشریف په لویدیځ  :)ن( ۶۶ – ۵۶، ۳۶ – ۳۸ :بُـکري )پـِل( اِمام
ز کال د مې په میاشت کې له دې ۱۸۸۶سویل ختیځ کې واقع دی. پیکاک چې د  –سویل لویدیځ کې او د بلخ په سویل 

 -پله څخه لیدنه کړې داسې وایي: 
د منځ ۀ یارډه اوږد دی او د پلـ ۷۵حالت کې دی. دا پل ۀ وړ پل په فوق العاده ښـ" په امام بکري کې له ټینگو خښتو ج

فیټه او بل  ۳۰ـې له یو بله ئڅوکي منحني قوسونه لري چې دوه قوسونه ۀ تیر ۳فیټه ده. دا پل  ۱۲الره د کټارو ترمنځ 
فیټه  ۲۵الره د اوبو له سره  د سرۀ پلـلري د ۀ فیټه پریړوالـ ۱۰منځنۍ ستنه ۀ فیټه له بل څخه لیرې دی. د پلـ ۱۵ـې ئ

ـې کنډو ئیارډه ارت دی او غاړې  ۳۰د ستنو تهداب د راغونډو سویو سترو ډبرو پر سر دی. دلته سیند ۀ لوړه ده. د پلـ
فیټو پورې لوړې دي. د سیند بستر په  ۳۵تر  ۲۵ـې په اړخونو کې ایښودل سوي او له ئکنډو ستوغې دې چې ډبرې 

ـې له سرونو اوړي او یو معمولي توند بهیر جوړوي. اوسمهال سیند په سیالبي حالت ۀ ئدی چې اوبـسترو پرښو ډک 
د سیند بهیر او د سیند د بستر طبیعي جوړښت ته په کتلو سره   ،کې دی او پورې غاړه اوښتل ورڅخه ناشوني ښکاري

سینده پورې غاړه واوړي. د سیند په څوک له  دې کوم چې ان که د اوبو سطحه ټیټه هم وي همدې ټکي کېۀ فکر نـ
 ۳غو نهرونو په منځ کې د دـې غاړو ته پورته ختلې ده. ئښۍ غاړه کې ځمکه د زړو نهرونو یوه لړۍ لري چې خاوره 

ـې کار کوي یعنی د بلخ نهر، د سیاه گرد نهر او د شاهي نهر. د بلخ او سیاه گرد نهرونه د بلخ او د سیاه گرد سیمې ئ
 هي نهر مزار شریف خړوبوي."خړوبوي؛ او شا

څخه څو سوه یارډه لیرې له سیند څخه سرچینه اخلي؛ د سیاه گرد نهر بیا لږ پورته سرچینه اخلي؛ ۀ له پلـ ،نهر  د بلخ
 حال دا چې شاهي نهر بیا رباط ته نیږدې څو مایله پورته له سینده سرچینه اخلي. )پیکاک(

 تاجیک کورنۍ په کې اوسیږي. )اې. بي. سي.( ۱۵دا د سیغان یو کلی دی چې  :)ن( ۶۷ – ۳۸، ۳۵ – ۱۱ :ِده امام

د مزارشریف د امام صاحب  دا د امام زین العابدین بیمار زیارت دی چې :)ن( ۶۶ – ۳۰، ۳۶ – ۴۰ :امام صاحب
؛ د ژ( حسین زوی وو –ژ( علي د زوی د )حضرت امام  –په لنډیز سره یادیږي. دی د خلیفه )حضرت ۀ په نامـ

 نو دییا ناروغه « بیمار»" دی  چې وویلیزیدیانو دی وژل سوی ځکه چې ۀ په کربال کې نـنوموړی روایاتو له مخې 
سو او دډیرو نورو اوږدو کلونو ۀ سته." خو نوموړی مړ نـ اړتیاد وژلو  ـېئځکه  ، نوسيډیر ژر مړ  په خپله به

ز کال کې په الندې ډول شرحه ۱۹۱۴)جاج( لپاره ژوندی پاتې سو. نوموړی د شیعه گانو څلورم امام دی. دا کلی په 
مې نیولو ځای دی چې د مزار د دمزار شریف د سړک په اوږدو کې  –فیټه. دا د شبرغان  ۱۰۱۰ :لوړوالی :سوی دی

پای ته نیږدې واقع دی. دلته ال تر ډیر وړاندې لویدیځ « چمتال جوی»مایله لیرې دی او د  ۳۸یف له لویدیځ څخه شر
 لري. ۀ په دشِت ارجنه کې کرهڼه شتون نـ پورې لوري

ـې د مالیانو کوچني او لوی ئسته خو یو لوی گنبدي زیارت د امام زین العابدین سته او څنگ ته ۀ دلته کوم کلی نـ
یو لوی ځنگل زار راتاوی  د ونو تر دې ځای ؛رونه دي، یو سیوری لرونکی باغ او د مسافرانو لپاره یو انگړ لريکو

 ز کال د مې په میاشت کې۱۸۸۶د  تشې ځمکې دي او په باغ کې دننه د اوبو یوه لویه زیرمه سته.ـې ئبلې خوا ته  دی.
ځای سته خو ۀ و ته اړول سوې وې. دلته د کمپ لپاره ښـپټیۀ ـې اوبـئ)جوی( دلته وچ وو، د کال په دې فصل کې 

 سته. )پیکاک(ۀ په کې نـۀ واښـ
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

 يـفه دئکورنیو یو کوچنی استوگنځی دی، دوی د دې قوم د اینچا طا ۸۰دا د ارسري تورکمنانو د  : ۶۶، ـ ۳۷ـ  :اینچـا
د کرهڼې کوچنۍ سیمه لري چې  هم گڼې ونې لري او ـېئ چې د خان آباد د سویل په انتها کې ژوند کوي، یو څو ځایه

 ۱۰فیټ مربع لویوالی او  ۳۰ په دوه وو ځایونو کې زیرمه کیږيۀ اوبـ ېې ویالـد دـې خړوبوي، ئیوه کوچنۍ ویاله 
د پخوانۍ الرې په اوږدو کې واقع دی. )کلفت( پورې د کاروان  ِکِلففیټه ژور والی لري. دا کلی له بلخ څخه تر 

 ()پیکاک
مایلۍ کې یو کلی دی چې د سرپل او صیاد تر  ۵دا د سرپل د سویل لویدیځ په  :)ن( ۶۵ – ۵۲، ۳۶ – ۱۲ :نِگشکهاِ 

 منځ د الرې په اوږدو کې واقع دی. 
)ایراني( کورنۍ په کې  ۱۱۰دا د سنگچارک د عالقه دارۍ ارماخ یو کلی دی چې  :)ن( ۶۶ – ۳۹، ۳۵ – ۴۷ :ایران

ـې ښکاري، له فارسي پښت څخه دي خو دوی له پخوا وختونو دلته ئڅخه ۀ سې چې له نامـژوند کوي. دا خلک هماغ
 . نوم ښیي« ایرانۀ قلعـ»اوسنۍ نقشې د میشت سوي دي. دوی سنیان دي. )اې. بي. سي.( 

هژده  :د اتلسو نهرونو په منځ کې یو نهر دی چې بلخ خړوبوي. )وگورئ اد :)ج( ۶۶ – ۵۰، ۳۶ – ۴۲ :اصفهان
شمال ختیځ تگ لوري لري،  نهر( دا نهر د بلخ په لویدیځ اړخ کې د بلخ د ښار لرغونو دیوالونو ته ډیر نیږدې د بهیدا

ت هم درلود، د نهر له سره له پخو خښتو جوړ یو پل هم سته، دا یهمدې نهر د بلخ ښار ته د خندق حیثپخوا وختونو کې 
 مخکې له دې چې دا الره پر ښار ورننوځي واقع دی. )اې. بي. سي.(پل د آقچې له لوري د راغلې الرې پر سر 

وو ډیرې(  ۲)یا تر  ۲دا ځای د یوې کوچنۍ دښتې په توگه شرحه سوی چې  :۶۶ – ۱۰، ۳۵ – ۱۴ :اِسفي میدان
له اساسي لړۍ راکوزې سوي او له یو بل سره په همدې دښتې کې ۀ ایسفي میدان او د غرۀ اوږدې تنگې درې چې د در

چندان لیرې ورننوځي. ۀ رې له خولې څخه نـد د تقابل موموي، دا لړۍ ختیځ لور ته روِد بنِد امیر ته ځي او د کاشان
 چې له دې ستهمبهم معلومات په الس کې موږ ؛ زتنگي یو ځای کیږي  «حیدره»دې سره د غځیدا په اوږدو کې د 

ـې د ئدولت یاره راغلې الره څانگې بیلوي؛ اساسي الره  په لوی ایسفي میدان کې له کښته تللې الره سخته ده. ځایه
 هایسفي میدان د څانگې کین لور ته د هفتاد گردش د کوتل له الرې د روډ بند امیر په اوږدو کې د پیغوله کوتل ت

کالگانې او ډیره کرهڼه سوې ده. دلته د مینگک هزاره گانو  ۶ترکوچ پورې ځي. ویل سوي چې په ایسفي میدان کې 
 نوم ښیي. « ایس میدان»کورنۍ استوگنې دي. )اې.بي.سي.( اوسنۍ نقشې دا نوم د  ۷۰

 زنگي کې یو کلی دی. ۀ مایلۍ کې په در ۳زنگي د شمال په ۀ دا د در :)ن( ۶۵ – ۱۷، ۳۵ – ۴۲ :اِشبای 
 )ن( ۶۸ – ۵، ۳۵ – ۱۹ :سبز اش پشته :وگورئ  :اِش پــِـشته

په ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د سیدآباد نهر ته نیږدې واقع او د ارسري دا د آقچې  :۶۶ -۱، ۳۶ – ۵۷ :اسالم
ت د تللې ِکِلفبل کلی د بلخ په شمال لویدیځ کې ۀ په دې نامـکورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.(  ۸۰تورکمنانو 

 . )ن( کې واقع دی ۶۶ – ۴۰، ۳۶ – ۵۸الرې په اوږدو کې په 

 یا د آمو د سیند پر غاړه یو کلی دی؛ دا کلی له اسالم « آمو دریا»دا د  :)ن( ۶۶ – ۲۸،  ۳۷ – ۱۸ :اسالم چـُـمگر
 پورې د الرې په اوږدو کې واقع دی.  «دالی نو» تر پنجه څخه

 مایلۍ واقع  ۳۰دا په شیرین تگاو کې یو کلی دی چې د میمنې د شمال په  :)ن( ۶۴ – ۵۲، ۳۶ – ۱۲ :اسالم قلعه
 دی. 

دا د ارسري  فیټه. ۹۰۰)تقریباً(  :لوړوالی :)ن( ۶۶ – ۲۰،  ۳۷ – ۱۷ :)ن( ۶۶ – ۲۰، ۳۷ – ۱۷ :پنجهاسالم 
ۀ د استوگنې یوه بې وزلې او وروسته پاتې سیمه ده چې د خپل کوچني نهر پر غاړه په اوږده لیکه کې پراتـ تورکمنانو

ې ځای پټي د دمایله لیرې واقع ځای دی.  ۵تیځه مایله پورته او د اسالم چمگر له خ ۱۰ ۱/۲څخه  ِکِلفدا له  ؛دي
لري او په سختۍ سره د شین غزو له بوټو څخه له لیرې توپیر کیدای سي؛ پخوا دا ځای گڼ استوگنی وو، ۀ دیوالونه نـ

کاله وړاندې له چهار جوی  ۸۰ده، ارسریان ۀ دا چې دلته له ارسریانو مخکې څوک په گڼ شمیر کې اوسیدل څرگنده نـ
. دلته د زړو نهرونو او پټیو نښې په څرگنده ښکاري. دا ځای تر کلونو کلونو پورې دې خوا ته راغلي ديڅخه 

شودیاره او بیدیا وو خو لس کاله وړاندې په کې بیا خلک استوگن سول او نوی نهر وکیندل سو. نوي استوگن وگړي 
ند د طغیان او تاوان له کبله وایستل سول او دلته ژ( څخه د سی –ارسریان دي چې له قرقین کښته له زاړه اسالم )سیمې 

 ۱۵۰که له ختیځ خوا ورباندې راسئ تاسو د اسالم له لومړۍ برخې سره مخامخ کیږي چې یوازې  استوگن سول.
کورونه په کې میشت دي خو د استوگنې دا سیمه د قلـه نشان ټکي ته نیږدې پورې غځـېـدلې ده یعنې د سیند د غاړې 

 کښته. )میتلند، پیکاک( پورېمایلو  ۴تر 
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

دا یو کلی یا د کوچنیو کلیو د ډلو یوه ټولگه یا مجموعه ده چې د میمنې له شمال  :)ن( ۶۴ – ۵۰، ۳۶ – ۳ :اِسلیم
دا کلی د )اې. بي. سي.(  کورنۍ په کې استوگنې دي. ۲۰۰« 7غوزاري وزبیکانو»مایله لیرې واقع او د  ۱۰څخه 

 . اقع دی. اوسنۍ نقشې دا نوم د ایسلیم په ډول ښیيینگي او کهنه قلعه شمال کې و

 چې له  سیند پر غاړه یو کلی دی هغه دا د تاشقرغان په سویل کې د :)ن( ۶۷ – ۴۲، ۳۶ – ۳۴ :اسماعیل خیل
 غزنیگک څخه تر پیر نخجیر پورې منتهي کیږي.

دهاِن »( څخه تر 8ده چې له )زرکال دا د گرزیوان د ولسوالۍ په شمال کې یوه غرنۍ لړۍ : ۶۵، ـ ۳۵ـ  :اِسپیروان
ې لړۍ په شمال کې پرته ده د د دپورې الره په نهم منزل کې ورڅخه تیریږي. هغه لوړه ځمکنۍ سطح چې « دره
 یادیږي. )اې. بي. سي.(ۀ په نامـ« پُشـِت اسپیروان»

مایلۍ  ۸چې د چهارشبمې د شمال په دا د تودو او د پریمانو اوبو د لویو چینو یو ډله ده  : ۶۴، ــ ۳۵ــ  :اِسیک بوالق
 کې

په بیخ کې احباب جوړوي. د چینو له  او فیټه ژور والی لري ۳فیټه قطر او  ۱۰واقع دي چې په خپل ډبرین بستر کې 
اوښتلو د چینو څنگ ته یو کوچنی جهیل وزمه ډنډ جوړ کړی دی. د اوبو د تودوخې درجه  ژیو څخه د مازادو اوبو را

درجې د فارنهایت یا سانتي  ۹۰دي ویل چې ۀ دلته لیکوال نـ :دي. ) یادونهۀ وق العاده عالي اوبـدرجې ده. دا ف ۹۰
 ۳۲درجې د سانتي گرید وي نو دا اوبو غلیان ته نیږدې درجه ده او که فارنهایت وي نو دا سانتي گرید  ۹۰گرید، که 

 ژ( –درجې کیږي. 
هم ه ډیر راځي؛ او تر جهیل الندې د نیم ایکر په اندازې ځمکه د اوبو چینو ته نیږدې یو زیارت دی چې زایرین ورت

؛ یسوې د یا متولیانو ده. هغه تش ځای کې چې د اوبو دا چینې دي نسبتاً تنگ وکرل سوې چې دا د زیارت د مالیان
ۀ خو په وچې هوا کې تر جهیل گي الندې پټي د کمپ وهلو لپاره ښه ځای ورکوالی سي. دلته په پسرلي کې واښـ

 پریمانه دي او لرگي د اسیک بوالق له ختیځې خوا او سای متح د درې له شاو خواوو څخه ترالسه کیدای سي. 
پورې منتهي کیږي او اسیک بوالق ته ځي،  د قیصار په دره کې له تاش گذر څخه یوه الره د هیبک کالن تر شور

په سر کې د  «شورد هیبک کالن »له کین لورې ورسره یوځای کیږي. د  «شور هیبک خورد»او  «لکهشور بُ »
الرې په اوږدو کې څو ستر له خاورو جوړ جهیلونه یا د اوبو زیرمې لیدل کیږي چې پخوا وختونو کې د رمو د اوبولو 

 . سوي ول لپاره جوړ
فیټه لوړ( رسیږي. د  ۲۵۵۰کې د اسیک بوالق کوتل ته ) پراندازرې له سره د ختلو یو الره پورته تللې چې په بل د د

ۀ چې په مرطوبې هوا کې اوبـ ټوټه ځمکه ده کوچنۍ د بستر په بلې غاړې کې یوه« شور»ختلو د الرې په لمن کې د 
ـې نیږدې یوه ناله ئمقابل لوري ته الره ښه ده او لږ پورته ې باتالق د دپه کې راټولیږي او یو کوچنی باتالق جوړوي. 

الرې بده برخه ده چې یوازې په مرطوبې هوا او د واورو  ېده چې گڼ واښه او یو کوچنې ځنگل په کې دي. دا د ټول
 له ویلي کیدلو وروسته دغسې بده وي. 

د قمر چشمې )د ښو اوبو( چنې راځي. له سای  ـېئ( پر درې ورکوزیږي. یو مایل کښته 9ورپسې دا الره د )سای مـَـتح
 متح څخه په تیریدلو د ټیټو غرونو په مقابل لوری کې څو ښې الرې په چهارشمبې منتهي کیږي. )پیکاک(

مایله پورته د سرخاب پر  ۳ ۱/۲دا یوه دره ده چې له شمال لویدیځ لوري له تاله څخه  :۶۸ – ۱۳، ۳۵ – ۲۳ :استماه
 درې ورننوځي. له دې ځایه تر سرخابه د اوښ د تگ یوه الره تللې ده. )اې. بي. سي.(

 ۵۰ «اله چي وزبیکانو»دا د میمنې په عالقه دارۍ المار کې یو کلی دی چې د  :۶۴، ــ ۳۵ــ  :ایتي اروق :ایتو راق
تحریف سوې بڼه وي. اوسنۍ ۀ د اصلي نامـ« ایتي اروق»کیدای سي دا د  کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.(

 . )ن( کې واقع دي ۶۴ – ۳۰، ۳۵ – ۴۴یادیږي او په ۀ نقشې په دې سیمې کې څو کلي ښیي چې د ایتي سلوق په نامـ

 تر منځ یو کلی « 11توزالق»او « 10هزاره توغای»دا د آمو د سیند پر غاړه د  :)ن( ۶۷ – ۲۰، ۳۷ – ۱۰ :جیرتان
 دی. دا نوم د جیریتان په ډول هم لیکل سوی دی. 

یوه زړه او  فیټه. دا د قیصار د سیند په کینې غاړې کې دا ۱۴۰۰ :لوړوالی - :)ن( ۶۴ – ۴۵،  ۳۶ – ۱۹ :جالیر
له جالیر دا دره مایله واټن لري.  ۱۲ ۱/۲سویل لویدیځ لور ته  –سویل  ورانه ویجاړه کال ده چې له دولت آباد څخه

ي. دوام مومکښته په چټکۍ سره په ارتوالي لوییږي او دا ارتوالی له شیرین تگاو سره د یوځای کیدنې تر ټکي پورې 

                                                           
7
 - Ghozari Uzbaks 

8
 - Zarkala 

9
 - Sai Mateh valley 

10
 - Hazara Toghai 

11
 - Tozlaq 
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 ئرالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله لیکنه له ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 
 
 
 

دولت آباده  له چې( پورې 12مایله کښته سره یو ځای کیږي؛ خو سیندونه تر )کـُـش لـُـش ۱۰دا دواړه درې له جالیر 
پراخ ژور لگن کې چې د درې د بستر له سطحې څخه ۀ یو ځای کیږي. له جالیر پورته سیند په یوۀ کښته ده نـ ۴ ۱/۲

ې لگن اړخونه په ډیریو ځایونو کې عمودي خاورین د د یارډو پورې ارت دی ډوبیږي. ۷۰۰تر  ۳۰۰ټیټ او له 
 ې لگن بستر د شین غزي په ځنگل ډک سوی دی. د دفیټه لوړ دي.  ۵۰گړنگونه دي چې په جالیر کې 

ً په هرې  د غرونو د تنگ خط الرأس په ختیځ لوري کې بې شمیرې الرې سته چې شیرین تگاب ته تللي دي. تقریبا
شیرین  کې «سیدۀ کو»فوق العاده عالي ده او په  ،یوه الره سته. د جالیر د زړې کال په مقابل لوري کې الره کې ېرد

 تگاو ته تللې ده. 
نوریش »سره یو ځای کیږي یعنی له جالیر پورته د له یو بل چول څخه ۀ رې کیڼ لور ته دوه لویې درې له یود د

 «. تره کوهي شور»ـې د ئاو ورالندې « شور
گنده »و د شمالي خوا کې ډوبیږي ا« بل پر انداز»او د  ې دهتقریباً ختیځ لور ته پر مخ تلل دره «نو ریش شور»د 

ده ۀ سره راټولوي. له دې پورته بله الره نـۀ حوضې یا اوبـ «ایگري شور»او « قره بولک شور»او « بولک شور
 ـې ماته ماته ده. ئتللې او کوزنۍ برخه 

ته تللې ده. دا شور پلن، مخ خالصی او نرم دی او فوق العاده « شور تــَـره کوهي»الره پورته « 13تــَـَرک چاه»د 
 دی. عالي 

د )کش لش( د سیند په  نوهغه مسافرین په مرطوب فصل کې اندخوی ته ځي په قیصار کې له جالیر څخه تیریږي 
کینې غاړې کې نیغ په نیغه پر مخ ځي. دوی بیا د سیند ښي غاړې ته اوړي او د سیالبونو پر مهال دوی مجبور دي 

ډک وي  پورې ه پیل څخه بیا د جوالی د میاشتې تر پایهاوسیږي، سیند د اپریل د میاشتې ل و چې د سیند ښۍ غاړه کې
توندوالي پورې اړه لري چې د ویلي سویو ۀ او تیریدل ورڅخه ناشوني دي؛ خو د سیالبي فصل دوام د اوبو په هغـ

. د هغوی ستهۀ نامـد جالیر درې ته نیږدې یو شمیر نور ځایونه هم په همدې  ـې جوړوي. )اې. بي. سي(ۀ ئواورو اوبـ
 . ومونه هم جالیر لیکل کیږين

 14قره غان»له اندخوی څخه شوروي اتحاد ته د تللې الرې په اوږدو کې د  :)ن( ۶۴ – ۴۹،  ۳۷ – ۲ :جالجین »
 په عالقه دارۍ کې یوه څاه ده. 

مایلۍ کې د کلیو یوه ډله ده چې د آِب سیاه پر  ۹دا د شبرغان د شمال ختیځ په  :)ن( ۶۵ – ۵۳، ۳۶ – ۴۶ :جالل آباد
 )اې. بي. سي( کورنۍ اوسیږي. ۹۰غاړه د )اورغولي( ویجاړې کال ته نیږدې واقع ده. دلته د وزبیکانو او عربانو 

 ۶۴ – ۵۱، ۳۶ – ۳۸ :جلوگیر :وگورئ: جلو گیر
ژ(  -کوتِل احـمـِد بالس؟ )باال؟ »له  کې دا یو تنگی دی چې په شمال لویدیځ لورې :۶۷ – ۱۵، ۳۶ – ۳۲ :جل دره

 څخه د شادیانو پر درې باندې فقط له تنگې ډبرین درې پورته راکوزیږي .
 تیریږي.د همدې درې له منځه  ېواټن پورۀ تر یوکوزه الره له مالمول څخه تر شادیانو پورې 

قلعه له سویل  َسوزمهپه ولسوالۍ کې یو کلی دی چې د  کدا د سنگچار :)ج( ۶۶ – ۱۷، ۳۶ – ۳ :جل منگه قلعه
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي( ۷۰مایله لیرې واقع او د وزبیکانو او تاجیکانو  ۷څخه 

 بل کلی وړاندې ۀ مایلۍ کې یو کلی دی. په دې نامـ ۱۲دا د بلخ د لویدیځ په  :)ن( ۶۶ – ۴۳، ۳۶ – ۴۵ :جمغو رای
 مایله لیرې واقع دی.  ۴شمال لور ته 

دا تیالن په تنگي کې د میمنې له سویل څخه څو مایله لیرې یو کلی دی چې د جمشیري  : ۶۴، ــ ۳۵ــ  :جمشیري
 کورنۍ په کې استوگنې دي. )اې. بي. سي.( ۳۰وزبیکانو 

مایل کښته یو کلی دی  ۱ ۱/۲دا د سیغان د سیند پر ښۍ غاړه له سرایک څخه  :)ن( ۶۷ – ۴۴، ۳۵ – ۱۱ :جنگلک
 کورنۍ په کې میشتې دي.  ۳۰چې د تاجیکانو 

دا کوتل  کوتل څخه تیریږي؛ۀ دا الره له یو له سره بامیان ته تللې ده.« غندکۀ کو»له همدې ځایه یوه الره سویل ته د 
دی خو الره په بشپړ ډول د یوې سترې پرښې له سره ۀ یادیږي چې دومره لوړ کوتل نـۀ په نامـ« نگلککوتِل ج»د 

ً  تللې ده. ویل سوي چې دا الره د اوښانو د تگ لپاره عملي ده.  ؛ده« براتۀ چشمـ»مایله ورهاخوا  ۵له کوتل تقریبا
ل کوتل واقع دی. ورپسې دا الره د قره قنې درې کې . دا په جنگلک یا د قره قل په تنگې ډبریهم ستههمدلته یو زیارت 

ً لوړ او ستوغ شرحه سوی خو ډبرین نـ  دی.ۀ سر ته ورخیږي او بیا د سیا نو له کوتل څخه تیریږي. دا کوتل نسبتا
 دی. )میتلند(واقع مایله وروسته، غندک د کښته کیدلو د الرې په بیخ کې  ۲۰تقریباً 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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ژ( او  –دا په پیکام درې کې د جونگړو یوه ډله ده چې د افغانانو )پښتنو  :)ن( ۶۶ – ۵۶،  ۳۶ – ۲۸ :جنگلي
 د پوزیو یا بوریا په جوړولو بوخت دي. کورني په کې استوگنې دي او  ۴۰وزبیکانو 

له او  قاطع الره ختیځ لور ته منتهي کیږي او پر هغې الرې باندې ورځي چې سویل لور ته تللېتله همدې ځایه یوه م
دا متقاطع الره لومړی رحمت آباد ته چې یو لوی کلی دی ځي او  تیره سوې د صوف تر درې پورې تللې ده.شادیانو 

 بیا خانقاه یا آق بوالق ته ځي. ویل کیږي چې دا الره تر پایه ښه الره ده. 
ې کې گودر څو سوه یارډه پورته په روډ بنِد امیر کې یو گودر سته. ویل سوي چې دلته او په پیکام درله جنگلې، 

ـې توند او ئفیټو لوړ سي. د اوبو بهیر  ۵فیټو عادي ژور والی لري خو په پسرلي کې کیدای سي تر  ۳هماغه د 
دوی تل د آس که اړتیا پیښه سي راهنما ته اړتیا سته. سیمه ییز وگړي وایي ۀ په هر محال کې یوه ښـ دی خو پیاوړی

 ي. )میتلند(اوښتی سپر شا له سینده 
دا د روی د ولسوالۍ په شمال کې د غرونو یوه لړۍ ده چې تقریباً مخ پر ختیځ او لویدیځ  : ۶۷، ــ ۳۶ــ  :جنگل کوه

کوتل ۀ مایلو واټڼ پورې په چهار چشمې کې یوه الره شمال لور ته تاوییږي او له یو ۱۴تر  ۱۲تللې ده. د روی له 
لمش ته تللې ده. ردی. او بیا د )شیلمیتو( له الرې اوڅخه په غرونو کې تیریږي چې د جنگلي کوه لویدیځواله امتداد 

دي چې وایي ۀ کافي دلیل وجود لري چې په الس کې موجوده معلوماتو باندې باور وکړو که څه هم قطعي معلومات نـ
یو ډول مستقیمه الره وجود لري چې تقریباً شمال لور ته له روی څخه تر کالن درې پورې تللې او بیا همدا الره له 

 اورلمش څخه تر ایبکو پورې له تللې الرې سره یو ځای کیږي. )اې. بي. سي.(

 د د آمو د سیند پر غاړه د خمیآب او قرقین تر منځ یو کوچنی کلی  :)ن( ۶۵ – ۵۴،  ۳۷ – ۲۷ :جنگل سالق بای
 دی. 

 

 دا د میمنې د عالقه دارۍ شیرین تگاب کوزنی ویش دی. )اې. بي. سي.( : ۶۴، ــ  ۳۶ــ  :جنقره
میران د سویل ختیځ ۀ دا د سرپل د عالقه دارۍ گرزیوان یو کلی دی چې د دِ  :)ن( ۶۵ – ۲۲، ۳۵ -۳۹ :جــَـوزۀ( )دِ 
  کورنۍ دي. ۴۰ې کلي وگړي د آق شیخ د وزبیکانو د دمایلۍ کې واقع دی.  ۹په 
بهوت »ـې پرښې او کاڼي راتاو دي چا ته په ئگرد چاپیره  اوډولونه چې طبعاً له ډبرو جوړ دي  ې ځای د کورونود د

ـې هم همداسې دي که څه هم دوی ادعا کوي چې له عرب پښت ئکوي؛ او خلک ۀ کې د همالیا کلي ور په زړ« 15محلو
ي. دا تنگه دره تر ډیره ښه کرل یا د تبت سرحدیانو ته ورته د« بهوتیانو»څخه دي خو په ظاهر او جامو کې ډیر 

دي ۀ ـې د سمسور ژوند خاوندان ښکاري؛ دوی د پام وړ غوایان او پسونه لري هیڅکله تورکمنانو نـئسوې ده او خلک 
له  ډبرو کې طبیعي سمڅې سته، هغو ته چې السرسی شونی دی ځورولي. د درې د گړنگونو لوړو ډډو کې د آهک په 

یوازې له هغې ۀ نـۀ و د غوجل په توگه کار اخیستی دی. دلته پاکې خوندورې اوبـهغو څخه بومي خلکو د څاروی
ډیرې ۀ رې له منځه تیره سوې ده بلکه په گاونډ کې د بې شمیر اوب چینو اوبـد دسترې ویالې څخه تر السه کیږي چې 

 (گریسباخرڼې او خوندورې دي. )
په والیت کې له چمِن بید څخه تر چهارشمبې پورې الره دا په بنِد تورکستان کې یو کوتل دی چې د هرات  :جوزک

)آِب باریک( څخه ورختل په دوه وو ځایونو کې ستوغ، « اَِو باریک»ورڅخه تیریږي. د کوتل په سویلي خوا کې له 
ځای کې ډیر بد دي خو د آس سپرو او کچرو د تگ لپاره عملي الره ده. د غرنۍ لړۍ سر ته له رسیدلو ۀ په یو

په بوټو پوښلي خط الرأس د تاج په اوږدو کې ښي لور ته تاوییږي او بیا کیڼ لور د او  هموار،لوی الره د ا وروسته د
 مایلو په مزل د هیرک په درې کې خواجه قندو ته ورکوزیږي.  ۹مهمیز پر سر ځي او بیا د بل مهمیز په اوږدو کې د 

 لپاره عملي دي. )هیرا سینگهـ( ظاهراً دا الره ډیره ښه ده او په هر حال کې د کچرو د تگ

 مایلۍ کې یو کلی دی. ۱۰دا د سِرپل د سیند پر غاړه د بیدستان د شمال په  :)ن( ۶۵ – ۵۵، ۳۵ – ۵۵ :جرغان 

 ۵دا په شیرین تگاو کې د دولت آباد په ولسوالۍ کې د فیض آباد د شمال په  :)ن( ۶۴ – ۵۴، ۳۶ – ۲۱ :جر قلعه 
 مایلۍ کې یو کلی دی. 

 جر قلعه :وگورئ :قلعهجر 
اساسي ځای په توگه شرحه سوی دی. دا د ولسوالۍ د ۀ جر کوچ د بلخ آب په ولسوالۍ کې د یو :۶۶، ـ ۳۵ــ  :جر کوچ

 کورونه په کې ودان دي. )اې. بي. سي.( ۱۰۰تر  ۸۰حاکم استوگنځای دی او ویل سوي چې دا کلی لوی او له 
پته ِکـَسـر د الرې په اوږدو کې د خیمآب  –فیټه. دا د اندخوی  ۸۸۰لوړوالی  :)ن( ۶۵ – ۴۶، ۳۷ – ۱۷ :قدوق -جر

د پراخ او ناسم تعریف سوی منځ تشی ځای په معنی دی او « جر»مې نیولو ځای دی. د دمایلۍ کې  ۸۰د سویل په 
لونو کې د څخه اخسیتی دی، دا یو د پام وړ طبیعي جوړښت دی چې په غیر عادي ک« جر»همدې ځای خپل نوم له 

دلته راځي او په کې راټولیږي. دا هم شوني ښکاري چې د آقچې ۀ باران د ډیر ورښت له کبله د آقچې اضافي اوبـ
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د ځمکو د ۀ اوسنی نهر په اصل کې د بنِد امیر د څانگې یو طبیعی نهر وو، او مخکې له دې چې د بنِد امیر اوبـ
 ۀ.اکسوس ته رساو نهمدې الرې ځاد بند امیر سیند له  خړوبولو لپاره راوگرځول سي

ـې د لږ څه لوړې سطحې پر مخ د ئاو د څاه گانو ورهاخوا  ستهپه هاخوا لیرې ډډې کې څلور څاه گانې « جر»د دې 
ـې د ئد پوستې په ډول جوړه سوې ده او د جوړولو موخه « څار کوټ»لوړو دیوالونو یوه احاطه ده چې د قراول 

تورکمنان په کې ځای پر ځای سي. لومړنۍ څاه د الرې پر ۀ تنه آس سپار ۵۰ ده چې پارهآقچې د مالیاتو د راټولولو ل
ـې همدې څاه ئدی. لږ وړاندې ۀ ـې پر خولـئفیټه قطر لري او لرگین برغولی  ۲ ۱/۲فیټه ژوره او  ۱۲غاړه ده. دا څاه 

به وي چې ۀ ې( یوه لویه څاه ده، ښـتروې دي. د الرې کیڼ الس ته )ختیځ کۀ ې څاه اوبـد دته ورته بله څاه ده خو 
د رشقې د پټیو او باغونو د  ، دا ځکه دومره لویه کیندل سوې چېـې ارهټ وي[ئ]ښایي موخه  ـې وبولوئلویه حفره 

د هم د دوهمې څاه په شان لږ تروې دي خو تقریباً د څښلو وړ دي. ۀ برابرې کړي. د ارهټ اوبـۀ خړوبولو لپاره اوبـ
 فیټه ژور کیندل سوی وي. )میتلند( ۱۶د ترالسه کولو لپاره دا ارهټ باید لږ تر لږه ومره ډیرو اوبو د

ـې ختیځ لور ته له بل پر انداز څخه تر گاله شور پورې ئدا یو شور دی چې حوضه  :۶۵ – ۴۶، ۳۷ – ۱۷ :جر قدوق
په لوی جر قدوق کې یوه څاه ده ې شور له پاسه تللې الره لومړی اوب یللونکي ته او بیا االی چوالی ته ځي. د دده. 

 دي. )پیکاک(ۀ ـې ډیرې مالگینې دي ان د څارویو لپاره د څښلو وړ نـۀ ئخو اوبـ

 جوزجان  :وگورئ :جوزجان 
ویل سوي چې دا د کهمرد له درې څخه تر ولیشان پورې د تللې الرې په اوږدو کې د دمې نیولو  :۶۷، ــ ۳۵ــ  :جـِـه

 ځای دی. 
دا د آِب قیصار او د غرونو تر منځ یوه تنگه ځمکنۍ تړانگه ده چې د دولت آباد د  :)ج( ۶۴ – ۵۱، ۳۶ – ۳۸ :جلوگیر

ـې دا نوم اخیستی دی. له ئنو له همدې کبله  یو ځل نیول سوي ولۀ مایلۍ کې واقع ده. همدلته یو شمیر غلـ ۱۱شمال په 
 وځي. )میتلند( جلو گیر کښته پنجِده ته د چول دا الره نوره له اندخوی څخه

 اِنِگشکه  :وگورئ :جنگشکه 

 کې راپورته کیږي او د بهیدا د شمال لویدیځ « تختهۀ کو»دا یو سیند دی چې په  :)ن( ۶۶ – ۳۱، ۳۶ – ۰ :جیفان
 پر لور ځغلي. « شور آبې»تگ لوري په نیولو سره د 

ښارگوټی نوم دی، دې ښارگوټي ته له شمال لوري څخه له ۀ دا په شبرغان کې د یو : ۶۵ – ۵۱، ۳۶ – ۲۴ :جگدلک
 مایله کښته له سرپل څخه الره ورننوځي. )امیر خان( ۳حضرِت امام څخه 

مایله پورته  ۶دا د قیصار د سیند پر غاړه یوه متروکه کال ده چې له کفترخانې څخه  :۶۴ – ۱۷، ۳۵ – ۴۷ :جگدلک
قل سیند له اساسي درې سره په جگلدک کې یو ځای کیږي، د قیصار سیند چې له غرونو سر راپورته واقع ده. د قره 

ۀ مایل پورته ځای پورې د اوښانو لپاره د تیریدلو وړ نـ ۱کوي د یوه ډیر تنگ تنگي له الرې بهیږي او له کفتر خانې 
 دی. )پیکاک(

د میمنې د المار په عالقه دارۍ کې یو کلی دی چې د  فیټه. دا ۲۸۰۰ :لوړوالی :)ن( ۶۴ – ۳۱، ۳۵ – ۴۹ :جگلدي
 کورنۍ په کې میشتې دي او د المار بازار ته نیږدې موقعیت لري. )میتلند( ۵۰االچ وزبیکانو 

 بیانور 
 ...دا یوه اوږده تنگه دره ده چې :۶۸ – ۱۵، ۳۶ – ۱۵ :جن دره

 
 

 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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